
Advies en hulp bij  
problemen met alcohol, 
drugs en gokken  
bij u in de buurt. 

Postbus 8549 
info@boumanggz.nl
3009 AM Rotterdam 
www.boumanggz.nl

Bouman GGZ  
wil zorg zo dicht  
mogelijk bij de  
mensen brengen 

Als een 
verslaving
uw  leven 
bepaalt

Vraagbaak

Heeft u vragen over alcohol, drugs, gokken en/of versla-
ving? Twijfelt u aan uw eigen middelengebruik? Of maakt 
u zich zorgen om iemand in uw omgeving? Neemt u dan 
vrijblijvend contact met ons op via info@boumanggz.nl  
of 088 - 230 30 00. 

Aanmelden voor behandeling

Wilt u zich aanmelden voor behandeling, dan kan dat  
door contact met ons op te nemen: 

Bouman GGZ
Postbus 8549
3009 AM Rotterdam  
T: 088 - 230 30 00
E: aanmelding@boumanggz.nl

U kunt zich ook aanmelden via het online inschrijf-  
formulier op onze website www.boumanggz.nl. 

Jonger dan 24 jaar? Aanmelden is dan mogelijk bij ons 
jongerenmerk Youz:

Youz
T: 088 - 230 30 30
E: info@youz.nl
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Advies en hulp bij u in de buurt 
Heeft u vragen over alcohol, drugs, gokken en/of  
verslaving? Of wilt u misschien advies inwinnen over het 
middelengebruik van uzelf of dat van een ander? Zoekt u  
of iemand in uw omgeving hulp bij het minderen of stop-
pen? Dan bent u bij Bouman GGZ aan het juiste adres! 

Bouman GGZ is een instelling voor geestelijke gezondheids-
zorg, gespecialiseerd in verslavingszorg. Wij bieden advies  
en hulp aan iedereen die problemen ondervindt door  
middelengebruik (alcohol, drugs en medicijnen). Maar  
ook voor vragen en problemen op het gebied van gokken,  
internet- en gameverslaving kunt u bij ons terecht. 
Bouman GGZ wil zorg zo dicht mogelijk bij de mensen  
brengen. Wij hebben ruim 50 locaties verspreid over de  
stadsregio Rotterdam en zuidelijk Zuid-Holland.  

Hulp
Wanneer hulp nodig is om te minderen of stoppen met  
het gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of gokken, 
proberen wij mensen zo veel mogelijk op onze poliklinieken 
te behandelen en begeleiden. Dit gebeurt individueel of in 
een groep. Eén van onze poliklinieken in Rotterdam is op 
maandag t/m donderdag ook ’s avonds geopend. Dit houdt 
in dat u op afspraak ook in de avonduren bij Bouman GGZ 
terecht kunt. Soms is een opname in een van onze klinieken, 
voor korte of langere periode, noodzakelijk. Bijvoorbeeld 
om te ontgiften, tot rust te komen of een diagnose te stellen 
die verdere behandeling mogelijk maakt. Voor mensen die 
zichzelf tijdens of na hun behandeling (nog) niet goed ge-
noeg kunnen redden, beschikken wij over de mogelijkheid 
om beschermd of onder begeleiding te wonen. Waar nodig 
helpen we mensen om structuur in hun leven aan te breng-
en door het uitvoeren van begeleide activiteiten of werk. 

Voorlichting en Advies
U kunt met al uw vragen over alcohol, drugs, gokken en 
 verslaving bij ons aankloppen. 
Bouman GGZ biedt ook advies en hulp aan familie en direct 
betrokkenen. Daarnaast zijn we actief in het voorkomen van 
schade aan de gezondheid door alcohol, drugs en gokken. 
Aarzel niet om uw vragen te stellen. Tijdig advies inwinnen 
kan erger voorkomen.

Ook voor vragen en  
problemen op het gebied  
van gokken en internet
verslaving kunt u bij ons 
terecht.

U vindt onze poliklinieken in Rotterdam, Dordrecht,  
Spijkenisse en Vlaardingen. We houden daarbij diverse 
lokale spreekuren.

Als drugs
uw leven
bepalen

Als alcohol
uw leven
beheerst
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