
 

 

Zelfhulpgroepen 

Geestelijke gezondheid 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze folder wordt  

niet op prijs gesteld. 

Werkwijze 

Deelnemers in de groep zijn anoniem.  

Een zelfhulpgroep is autonoom, de  

groepsleden kiezen zelf de gespreksonder-

werpen. Deelname aan een groep is op  

basis van vrijwilligheid en wederkerigheid. 

In een zelfhulpgroep wordt geen gebruik 

gemaakt van professionele begeleiding. 

Wel is het mogelijk dat de groep een  

professional uitnodigt om uitleg of  

toelichting te geven over een gespreks-

onderwerp. 

 

 

Jij alleen kunt jezelf helpen, maar stel je 

kunt het niet alleen. Bij zelfhulp doe je het 

samen, je bent er voor elkaar.  

In een zelfhulpgroep kun je in alle openheid 

je verhaal vertellen. Je kunt luisteren naar 

de ervaringen van anderen. Het is fijn om 

te merken dat je niet de enige bent. 

 

Geestelijke gezondheid 

 

Meer informatie of aanmelden? 

www.zelfhulpnetwerk.nl 

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 

Pastoriestraat 147 

5612 EK  Eindhoven  

T : 040 - 211 83 28 

E : eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl 

Dependance Helmond e.o. 

Wijkhuis de Fonkel 

Prins Karelstraat 123 

5701 VL Helmond  

T : 040 - 211 83 28 

E : helmond@zelfhulpnetwerk.nl 

Inloop Best e.o. 

Bestwijzer 

Zonnewende 173 

5683 AB  Best 

T : 040 - 211 83 28 

E : best@zelfhulpnetwerk.nl 

 

Bel, mail of loop even binnen op een 

van onze locaties. 



Samenwerking 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant 

werkt nauw samen met diverse organisaties  

binnen de formele en informele zorg die op het 

gebied van geestelijke gezondheidszorg,  

verslavingszorg en maatschappelijke  

ondersteuning actief zijn.   

 

De professionele zorg en de zelfhulpgroepen zijn 

complementair, ze vullen elkaar aan. 

Het is mogelijk om tijdens of na een  

behandeltraject deel te gaan nemen aan een  

zelfhulpgroep.  

Ook is het mogelijk dat de Stichting Zelfhulp  

Netwerk Zuidoost-Brabant een groep ‘adopteert’ 

na afloop van het traject van de reguliere zorg.  

Zelfhulp 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant  

ondersteunt en faciliteert zelfhulpgroepen.  

De Stichting brengt lotgenoten bij elkaar.  

Zo kunnen mensen zelf die belangrijke stap 

zetten, op weg naar herstel.  

 

 

Deelname 

Deelname aan een zelfhulpgroep is gratis en 

laagdrempelig (voor koffie en thee wordt een 

kleine vergoeding gevraagd). 

Deelname aan de groep is niet tijdgebonden, 

langdurige deelname is indien gewenst mogelijk. 

Dit vermindert de kans dat de persoon (snel)  

terugvalt in het traject van de reguliere zorg.  

De stichting geeft desgewenst inhoudelijke  

ondersteuning aan de groepen. Ook faciliteert 

de stichting de groepen door middel van  

training, het beschikbaar stellen van een locatie, 

pr-materiaal en voorlichting.  

 

De groepen 
Binnen Stichting Zelfhulp Netwerk  

Zuidoost-Brabant zijn op het gebied van 

geestelijke gezondheid diverse groepen  

actief.   

Een groep ontstaat op initiatief en naar  

behoefte van de deelnemers.  

 

Enkele voorbeelden op het gebied van  

groepen:  

- Autisme 

- Borderline 

- Burn-out 

- Depressie en bipolaire stoornis 

- Angst- en/of dwangstoornis 

 

Naast de groepen op het gebied van   

Geestelijke Gezondheid zijn er ook groepen 

op het gebied van lichamelijk gezondheid, 

op het gebied van verslaving, cultuureigen 

groepen en nog enkele groepen die niet 

binnen het kader van de hierboven ge-

noemde blokken vallen. 
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