
PROspero is een op innovatie gerichte instelling binnen de geestelijke 
gezondheidszorg. Wij behandelen volwassenen met ernstige 
stressgerelateerde psychische klachten, zoals somatoforme stoornissen en/of 
(recidiverende) depressieve stoornissen. Vaak zien wij dat cliënten daarnaast 
ook uitgevallen zijn op het werk/studie en problemen ervaren in de sociale 
omgeving. Het deeltijd behandelprogramma is erop gericht dat u enerzijds 
de ruimte krijgt om intensief aan uw doelen te werken en anderzijds de 
aangeleerde vaardigheden al tijdens het traject kunt implementeren in uw 
dagelijkse leven.

Lees binnen meer

Próspero staat voor gelukkig, gezond en succesvol.

Als Spaans werkwoordvorm betekent het:

“ik bloei op”, “ik kom vooruit”.

Voor meer informatie:
o.a. over bijkomende kosten

info@prosperoggz.nl

www.prosperoggz.nl

+31657775564
DEELTIJDBEHANDELING



Als na een telefonische screening en een uitgebreide intake door een GZ psycholoog blijkt 

dat er een indicatie is voor het deeltijdbehandeltraject bij PROspero, dan volgt een op maat 

gemaakt behandelplan en spreken wij met u af wanneer u start met het programma. Er 

wordt een sportmedische keuring gepland en u krijgt alle aanvullende informatie om goed 

voorbereid te kunnen beginnen.

De eerste 5 weken van het traject is het programma van maandagochtend tot en met 

woensdagmiddag. Dan overnacht u 2 nachten nabij de behandellocatie. Door tijdelijk 

afstand te nemen van stressbronnen lukt het beter om tot de kern te komen en 

fundamentele veranderingen te bereiken. Het geleerde kan tijdens de overige dagen direct 

in de thuissituatie in praktijk worden gebracht. De tweede helft van het behandeltraject 

is op de donderdagen. De nadruk ligt tijdens deze periode op het bestendigen van het 

geleerde en op het inrichten van een gezonde dagelijkse structuur. 

PROspero onderscheidt zich van reguliere 

behandelcentra door het innovatieve, multimodale 

behandelprogramma. De ervaring leert dat voor 

mensen met ernstige stressgerelateerde psychische 

klachten deze multimodale aanpak het beste 

werkt. PROspero behandelt daarom zoveel mogelijk 

verschillende aspecten die in verband staan met uw 

klachten en problemen. In een periode van 10 weken 

wordt er met persoonlijke aandacht intensief gewerkt 

aan het belangrijkste doel: Het herstel van psychisch 

en lichamelijk functioneren. De positieve en duurzame 

effecten van ons behandeltraject zijn de afgelopen 

jaren onderzocht en zeer geslaagd gebleken.

Het deeltijd behandelprogramma wordt, met uw behandelplan als basis, op maat gemaakt. 

De individuele behandeling is gebaseerd op therapievormen uit de derde generatie 

cognitieve gedragstherapie (ACT, schematherapie, MBCT en Positieve Psychologie), 

die aantoonbaar effectief zijn. Tijdens uw behandeltraject leert u vaardigheden die u 

voortaan kunt toepassen wanneer nieuwe stressvolle situaties zich aandienen. U leert 

om zelf de regie te nemen en keuzes te maken volgens uw eigen waarden. Daarbij helpen 

we u om de juiste steun in uw omgeving te vinden zodat de vaardigheden die u hebt 

aangeleerd kunnen beklijven.

De deeltijdbehandeling vindt plaats op een aantal 

locaties in Veldhoven op korte afstand van elkaar.

Waarom de deeltijdbehandeling van PROspero?

De inhoud van het behandeltraject

Een aantal onderdelen van het behandelprogramma:

• Individuele cognitieve gedragstherapie: De gesprekken met uw psycholoog vormen de 

basis van uw behandeling

• Hartcoherentie technieken (HCT): een eenvoudige, uiterst effectieve en 

wetenschappelijk onderbouwde methode voor stressreductie en het vergroten van je 

fysieke en mentale veerkracht.

• E-health: u gaat online bezig met modules die u zullen ondersteunen bij uw herstel.

• Groepsbehandeling: Hier vindt u herkenning in elkaar, kunt u elkaar steunen, maar 

ook oefenen met sociale situaties.

• CGTGroep: Cognitieve Gedragstherapie in de groep; U wordt zich bewust van 

automatische patronen, verkrijgt inzicht in gezondere alternatieven en gaat hier actief 

mee oefenen.

• ACT groep; Acceptance and commitment therapy richt zich op het accepteren en 

omarmen van lastige emoties, hier met afstand naar te leren kijken, ontdekken 

volgens welke waarden u wilt leven en het inzetten van acties die hiermee in lijn zijn.

• MBCT groep: Tijdens de aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie oefent u in het 

anders om te gaan met stress, emoties en gedachten. U wordt zich bewust van fysieke 

en geestelijke sensaties en leert bewust aanwezig te zijn in het huidige moment. 

• Bewegen, Yoga en gezonde voeding zijn leefstijlinterventies die een grote bijdrage 

leveren aan stressreductie, lichamelijk en psychisch welbevinden  en ontspanning. Dit 

zijn dan ook belangrijke onderdelen van het behandelprogramma en erop gericht om 

toe te passen in het dagelijkse leven na het traject.

Aan het einde van het 10 weekse traject wordt stilgestaan bij het vasthouden van de 

aangeleerde vaardigheden en wordt met u besproken of er nazorg wenselijk is, welke 

mogelijkheden hiervoor zijn en hoe wij u hierin kunnen ondersteunen.

De behandeling bij PROspero GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Aan 

de deeltijdbehandeling is een eigen bijdrage verbonden. Informatie hierover vindt u op onze website.

Waar?

Behandellocatie

“De kubus”

Diverse
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