
Ik zoek hulp
Je bent op zoek naar hulp bij psychische problemen.
Pro Persona Connect helpt.
Deskundig. Eerlijk. Goed.
Voor meer grip op het leven.

propersonaconnect.nl

Contact

Pro Persona Connect werkt op verschillende plekken in de  
omgeving van Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede. 

Kijk voor locaties en informatie om ons te bereiken op 
www.propersonaconnect.nl

Pro Persona Connect
Mensen helpen met hart voor 
geestelijke gezondheid.

Contact?

propersona-

connect.nl

Waarom kiezen voor 
Pro Persona Connect?

1.  ontdekken hoe psychische klachten 
ontstaan en wat je er aan kunt doen

2. ervaren waar jouw kracht zit
3.  gereedschappen waarmee jij je psychische 

problemen aan kunt pakken
4.  om de teugels weer in eigen handen  

te nemen
5.  kort als dat kan en langer als dat nodig is; 

altijd in goed overleg

Waar staat Pro Persona Connect voor?
Jouw vraag om hulp is een begin. Een goed 
begin. Dat betekent dat je iets wilt veranderen, 
maar je weet misschien nog niet wat of hoe. 
Er kan van alles spelen waardoor je het nu niet 
meer weet.

Praat er over met je huisarts of de Praktijk 
Ondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg 

(POH GGZ). Zij zijn je eerste aanspreekpunt. 
Pro Persona Connect is de volgende stap.  
Wij helpen je om weer de regie over je leven  
te krijgen.

Pro Persona Connect helpt je als je psychische 
hulp nodig hebt. Dat begint met aandachtig 
luisteren. Met kennis van zaken, met hart voor 
geestelijke gezondheid en aandacht voor 
psychische veerkracht. Jouw hulpvraag is bij 
ons in goede handen.



Preventie
In onze cursussen, workshops en activiteiten 
leer je allerlei manieren om jezelf beter te gaan 
voelen. Zo kun je problemen voorkomen als 
dat iets even niet lekker loopt.

Misschien kunnen jouw naasten ook 
ondersteuning gebruiken. Denk bijvoorbeeld 
aan jouw partner, kinderen of ouders.

Ontdek welke activiteiten we aanbieden.

Voorkomen is beter dan genezen

Pro Persona Connect ondersteunt je met 
diverse soorten activiteiten om beter om te 
gaan met psychische uitdagingen. Thuis. Bij 
familie. In de wijk. En op school of op het 
(vrijwilligers-)werk.

Bijvoorbeeld als je opgroeit in een 
gezin waar een ouder psychische en/of 

verslavingsproblemen heeft, dan kun je wel 
wat extra steun gebruiken. Of net als iedereen 
kan ook jij in het leven te maken krijgen met 
situaties waardoor je de grip op het leven 
(even) kwijt bent, je overbelast voelt, over 
je grenzen heen gaat of vast loopt. Of als 
familielid of naaste van iemand met psychische 
problemen wil je graag het goede doen, 
maar hoe dan? En hoe zorg je dat je daar zelf 
gezond bij blijft?

Pro Persona Connect helpt je bijvoorbeeld 
met informatieavonden, (online) cursussen of 
gespreksgroepen.

Behandeling
Pro Persona Connect doet meer dan praten. 
We laten je zaken ervaren en voelen. Je zet 
stappen die bij je passen. Dat merk je al bij de 
eerste afspraak, het startgesprek.

Tijdens dit gesprek maak je kennis met je 
behandelaar. Hij of zij luistert naar je, geeft 
je tips, helpt je alvast op weg. Soms ben je 
hiermee al geholpen. Soms speelt er meer en 
zijn vervolgafspraken nodig.

Veel mensen houden zich na ongeveer acht 
gesprekken weer goed staande in het leven. 
Naarmate je klachten een grotere invloed 
hebben op je leven, bijvoorbeeld omdat je 
patroon hardnekkig is, of klachten zo aanwezig 
zijn dat je niet meer goed kan functioneren, 
kan een intensievere langere behandeling 
worden voorgesteld. Een behandeling kent 
verschillende variaties in de vorm, maar ook 
(therapie)onderdelen. De keuze voor een vorm 
of therapie-onderdeel hangt samen met jouw 
vraag in combinatie met de expertise van de 
hulpverlener.

TOP GGZ
Soms hebben mensen uiterst specialistische 
zorg nodig omdat eerdere behandelingen 
onvoldoende resultaat boden. Of vanwege een 
zeer zeldzame stoornis of een ingewikkelde 
combinatie van psychische en somatische 
problematiek.

Dit soort zorg wordt geboden bij een  
TopGGz-instelling of -afdeling.

In een TopGGz-instelling of -afdeling wordt 
gespecialiseerde cliëntenzorg gecombineerd 
met wetenschappelijk onderzoek en 
innovatieve behandeling.

Centrum voor Psychotherapie
 Als je keer op keer vastloopt, vaak op 
meerdere levensgebieden, kun je bij het 
Centrum voor Psychotherapie (CvP) in 
Nijmegen of Lunteren terecht.
 Je komt bijvoorbeeld steeds dezelfde lastige 
thema’s tegen in relaties met partners, 
vrienden of collega’s. Thema’s die je 
belemmeren in het contact. Of je merkt dat je 
onzekerheid op het gebied van je identiteit, 
eigenwaarde of seksuele geaardheid zo 
groot is, dat die je ontwikkeling in de weg 
staat. Door deze problemen voel je jezelf 
al langere tijd ongelukkig, wat zich uit in 
bijvoorbeeld angst, somberheid of boosheid, 
eet- en slaapproblemen of gevoelens van 
eenzaamheid. Ben je tussen de 18 en 60 jaar, 
dan kun bij ons ons terecht. Je woonplaats 
maakt niet uit.

Jeugd
Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 
en met 17 jaar met:
• stemmingsklachten, depressie
• angststoornissen
•  klachten naar aanleiding van een 

traumatische gebeurtenis
• autismespectrumstoornis ASS
• autismespectrumstoornis AD(H)D
•  lichamelijke klachten met emotionele  

achtergrond
•  hechtingsproblemen/ 

emotieregulatieproblemen
• ticstoornissen
•  ernstige bijkomende gezinsproblemen bij 

bovenvermelde problemen

Hoe we dat doen?

Doven en Slechthorenden
Voor mensen van alle leeftijden die psychische 
hulp zoeken en een auditieve beperking hebben.

Hulp vragen omdat het psychisch niet zo goed 
met je gaat. Veel mensen vinden dat moeilijk.
Als je doof of slechthorend bent, of last hebt 
van tinnitus, vind je het misschien nog lastiger. 
Want niet iedere hulpverlener is bekend met 
de extra uitdagingen waar je dan voor staat. 
Of met de invloed die dat kan hebben op 
je dagelijkse leven. Mogelijk is hij of zij niet 
gewend aan de manier waarop doven en 

slechthorenden met elkaar omgaan. Het zou 
zo maar kunnen dat je al een of meer keren je 
niet begrepen voelde.

De psychische problemen van doven en 
slechthorenden zijn niet zoveel anders als die 
van horenden. De communicatie en de manier 
van omgaan met elkaar zijn dat wel. Voor een 
goede behandeling is kennis van de impact 
van de auditieve beperking belangrijk. Wij 
hebben die kennis. 

“  Psychische zorg 
is voor ons een 
werkwoord ”


