Aanvullend aanbod
Stay Clean
Sta Op Zorg biedt Stay Cleanavonden; een zelfhulpgroep voor mensen
met een alcohol- of drugsverslaving. De avonden zijn wekelijks.

Inloophuis en straathoekwerk
Een onderdeel van Sta Op Zorg is het inloophuis en het straathoekwerk. Het inloophuis biedt een gastvrije en veilige plek voor mensen
die eenzaam zijn, psychische en/of verslavingsproblemen hebben.
Het inloophuis is gevestigd in Vlissingen aan de Badhuisstraat 60.
Sta Op Zorg biedt de gasten koffie, thee, een gratis warme maaltijd
en een luisterend oor. Iedereen is welkom!
Het straathoekwerk houdt in dat medewerkers van het inloophuis
de straat op gaan in Vlissingen om contact te leggen met de mensen
die op straat leven of verblijven. Waar nodig wordt de gast toegeleid
naar zorg.

Wil je meer informatie over Sta Op Zorg? Of wil je je aanmelden
voor een behandeling? Neem dan contact met ons op. Je kunt ook
gewoon eens binnenlopen. We staan je graag te woord!
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 17.00 uur

Sta Op Zorg
Badhuisstraat 28
4381 LS Vlissingen
Tel (0118) 411 193
Fax (0118) 430 930
www.staopzorg.nl
info@staopzorg.nl
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Behandelaanbod
Sta Op Zorg
Afdeling van De Hoop GGZ

Sta Op Zorg biedt christelijke hulpverlening aan mensen
met verslavingsproblemen. Daarnaast biedt Sta Op Zorg
hulp aan mensen met angst- of stemmingsklachten, trauma
of persoonlijkheidsproblematiek.
Sta Op Zorg helpt door middel van ambulante individuele gesprekken,
groepsbehandeling of toeleiding naar klinische opname. Naast behandeling
biedt Sta Op Zorg straathoekwerk en heeft Sta Op Zorg een inloophuis.
Sta Op Zorg is een afdeling van De Hoop GGZ in Dordrecht. De Hoop is een
door de overheid erkende instelling voor de geestelijke gezondheidszorg.
Behandelingen worden vergoed vanuit de zorgverzekeraar.
Alle medewerkers van Sta Op Zorg zijn christen. De christelijke identiteit
uit zich in de manieren van denken en doen van de medewerkers. Sta Op
Zorg gelooft dat er hoop is voor iedereen. Ieder mens is waardevol. God
heeft ieder mens gewild en Hij heeft een bedoeling met ieders leven. Voor
elk individu is genezing en herstel mogelijk. Christen zijn of worden is geen
voorwaarde om hulp te krijgen. Sta Op Zorg verwacht wel dat de hulpvrager
respect heeft voor haar christelijke visie.

Verslavingszorg
Sta Op Zorg biedt hulp aan mensen met verslavingsproblematiek zoals o.a.
alcohol, drugs, gokken, porno en gamen. Deze hulp wordt geboden door middel
van ambulante individuele behandelgesprekken, groepsbehandeling (Ambulant
Plus) of toeleiding naar opname. In de individuele behandeling wordt o.a. in
kaart gebracht wat de oorzaken zijn van gebruik, wat de risicosituaties zijn op
terugval en voorkomen van terugval: terugvalpreventie. In de groepsbehandeling worden wekelijks trainingen over deze onderwerpen gegeven en ook over
onderwerpen als: structuur, omgaan met emoties, verslavingseducatie, zingeving, etc. Ook vinden groepsgesprekken plaats en stel je doelen voor jezelf op.
Bij de groepsbehandeling zijn ervaringsdeskundigen betrokken.

Ouder/partnerwerk

Volwassen-GGZ

Sta Op Zorg biedt hulp aan ouders en partners die problematiek van
cliënten van Sta Op Zorg van dichtbij meemaken.

Sta Op Zorg biedt hulp aan mensen met angst- en stemmingsklachten of
trauma- en persoonlijkheidsproblematiek. Sta Op Zorg helpt door middel
van ambulante individuele gesprekken en groepsbehandeling.
Sta Op Zorg biedt verschillende behandelingen zoals: VERS training: leren
omgaan met emoties, EMDR: traumaverwerking, Cognitieve gedragstherapie: invloed van denken op gevoel en gedrag, Schematherapie: een
vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen
te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je
jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf
zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt
zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een
gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen
je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

