Over De Hoop ggz
De Hoop ggz heeft diverse locaties in Nederland: Eindhoven, Dordrecht,
Houten, Amersfoort, Vlissingen, Rotterdam en Veenendaal. Je kunt bij ons
terecht voor verschillende vormen van ggz-zorg. Ambulant, klinisch én
online. Daarnaast bieden we diverse vormen van begeleid wonen. De Hoop
heeft een christelijke identiteit en onze zorg is bedoeld voor iedereen.
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Polikliniek Eindhoven
Grand Combin 2A
5624 NM, Eindhoven

Polikliniek Eindhoven is van

078-6111 211

maandag tot en met vrijdag

aanmelding@dehoop.org

telefonisch bereikbaar van

www.dehoop.org/eindhoven

8.30-17.00 uur.

Ieder mens kan in zijn leven tegen problemen aanlopen
waar hij zelf niet uitkomt. Dat is helemaal niet gek.
Soms is hulp nodig om verder te komen. Loop jij tegen
jezelf aan? Ervaar je een belemmering door verslaving of
psychische problemen? De Hoop helpt.
Als je merkt dat je het zelf niet redt en hulp nodig hebt, staan we bij
De Hoop ggz voor je klaar. We zoeken naar de hulp die bij jouw situatie
past. Bij De Hoop ervaar je hoop en perspectief en daarmee uitzicht op een
nieuw leven. De weg ernaar toe gaan we samen. De Hoop is een christelijke
ggz instelling. We respecteren wie je bent, of je ons geloof nu deelt of niet.
Je bent welkom zoals je bent.

Hulpaanbod in Eindhoven
De Hoop ggz heeft in Eindhoven een polikliniek voor hulp aan volwassenen
met psychische- en/of verslavingsproblemen. Daarnaast bieden we
ambulante woonbegeleiding. In 2022 openen we de deuren van een Huis van
Hoop. Voor welke vorm van hulp je ook kiest, bij De Hoop word je gezien.

Polikliniek voor volwassenen
Op onze polikliniek bieden we hulp aan volwassenen met psychischeen/of verslavingsproblemen. Hierbij kun je denken aan depressie, een
angststoornis, burn-out of een verslaving. Op onze website vind je een overzicht van ons hulpaanbod. Ga hiervoor naar www.dehoop.org/eindhoven.

Ambulante woonbegeleiding
Aan volwassenen die zelfstandig wonen en daar wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken, biedt De Hoop ggz in Eindhoven ambulante
woonbegeleiding. Je krijgt een vaste begeleider die regelmatig bij je thuis
komt. Jullie bespreken samen wat je nodig hebt. Voorbeelden van hulp
die we bieden, zijn begeleiding bij: het op orde brengen van je financiën,

"Als ik terugdenk aan de
periode dat ik hulp kreeg,
emotioneert me dat nog steeds:
ik was geen onderdeel
van een systeem,
maar ik werd echt gezien."

activiteiten in het dagelijks leven zoals boodschappen doen, persoonlijke
verzorging en het onderhouden en opbouwen van sociale contacten.

Huis van Hoop
Medio 2022 opent De Hoop een Huis van Hoop in Eindhoven. In een Huis
van Hoop vormen bewoners met elkaar een woon- en leefgemeenschap.
Wonen in een Huis van Hoop is geschikt voor jou als je te maken hebt
gehad met verslavings- en/of psychische problemen en zelfstandig
wonen (nog) niet mogelijk is voor je. Voorwaarde om in een Huis van
Hoop te wonen is dat je niet (meer) verslaafd bent en dat je bereid bent
om onder behandeling te staan.

