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Amstelland: familie en naasten

Omgaan met psychische klachten
Online groepscursus voor familie en
naastbetrokkenen van mensen met
psychische problemen

Start 23 maart
23, 30 maart
6, 13, 20 april

woensdag
19.00-21.00
uur

Online via google
meet

Amstelland: Voluit Leven

Voluit Leven
Groepscursus gericht op
stressreductie, gebaseerd op
Acceptance and Commitment
Therapy (ACT) en mindfulness

Start 28 februari
28 februari, 7, 14,
21, 28 maart, 4,
11, 25 april

Maandag
15.00-17.00
uur

Laan van de Helende
Meesters 433, 1186
DL Amstelveen

Start 12 mei
12, 19 mei, 2, 9,
16, 23, 30 juni, 7
juli

Donderdag
10.00-12.00
uur

Laan van de Helende
Meesters 433, 1186
DL Amstelveen

Start 1
september
1, 8, 15, 22, 29
sep, 6, 13, 20 okt

Donderdag
10.00-12.00
uur

Laan van de Helende
Meesters 433, 1186
DL Amstelveen

Start 27 oktober
27 okt, 3, 17, 24
nov, 1, 8, 15, 22
dec

Donderdag
10.00-12.00
uur

Laan van de Helende
Meesters 433, 1186
DL Amstelveen

Contactpersoon: Rian van Erp, r.vanerp@prezens.nl, 06-12281729

Beschrijving activiteiten

Ondersteuningsgroep Nabestaanden na zelfdoding Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer
1500 mensen door zelfdoding. Voor de nabestaanden is het verwerken van dit verlies een
moeizaam proces. Naast het verdriet zoekt men naar verklaringen en zit men met talloze vragen:
Ook is het niet altijd eenvoudig om hierover met anderen te praten. Het doel van deze groep is om
u te ondersteunen bij de rouwverwerking, door het delen van ervaringen en gevoelens. Voor
mensen die iemand door zelfdoding zijn verloren, voor wie dit verlies nog vrij actueel is.

Groepscursus Omgaan met psychische klachten voor familieleden en naasten van iemand met
psychische problemen. Met de cursus versterkt u uw vermogen om zelf richting te geven aan uw
leven, ook al zijn de omstandigheden moeilijk. Er wordt uitleg gegeven over psychische klachten
en er is ruimte voor uitwisseling en herkenning. U leert weer aandacht en tijd voor uzelf in te
bouwen en de relatie met uw naaste te verbeteren.

Groepscursus Voluit Leven
Groepscursus gericht op stressreductie, gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy
(ACT) en mindfulness.

1-3 gesprekken
Familiespreekuur: Voor familieleden en andere naastbetrokkenen kan het omgaan met iemand
met psychische problemen ingewikkeld en belastend zijn. Als familielid kunt u te maken krijgen met
spanningen, conflicten, onbegrip van anderen en allerlei andere moeilijke situaties.
Coaching: Omgaan met lichte psychische klachten, rouw en verlies, stress, angst en somberheid,
slaapproblemen.
MamaKits: Omgaan met pre- en postnatale psychische klachten. Voor zwangere – en pas
bevallen vrouwen.

- Deelname is kosteloos, gemeentelijk gefinancierd. Er is geen indicatie of verwijzing nodig.
- Voor actuele informatie zie www.ggzingeest.nl of www.prezens.nl

- Aanmelden of informatie: preventie@prezens.nl of indien nodig bel 088-7885015
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