De Bedding
De Bedding biedt kortdurende opname voor crisisinterventie, diagnostiek en behandeling van ernstige
psychiatrische problematiek, ook binnen het Wvggz-kader. Wij zien opname als een zinvolle intensivering
van een behandeltraject wanneer ambulante behandeling ontoereikend blijkt. Onze inzet is dat cliënten
na een doelgerichte behandeling zo spoedig mogelijk weer terug kunnen naar ambulante behandeling.
De Bedding biedt twee dagklinische behandelingen.

methodiek

varianten

Time-outopname
Observatie & diagnostiek
Behandeling depressie
Nieuw: moodcamp bij depressie
2 weken intensieve klinische behandeling depressie.
www.eleos.nl/moodcamp
Behandeling angst
Behandeling psychose en manie
Behandeling overig

Klinisch verblijf

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Dagklinische behandeling:
- 2 dagen per week

Angstbehandeling Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Dagklinische behandeling:
- 2 dagen per week
- eventueel programma op maat

Over Eleos
Behandelcentrum de fontein

De Spreng
De Spreng biedt behandelingen voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen met name in het cluster
b en c. Dit gebeurt zowel in dagklinische als klinische programma’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
Schematherapie (SFT) en Mentaliseren bevorderende therapie (MBT). In de specialistische,
multidisciplinaire behandeling is ook ruim aandacht voor religieuze aspecten en voor de sociale context.
Ook is er oog voor bijkomende problematiek als psychotrauma en systeemproblematiek.

methodiek

varianten

Schematherapie (SFT)

Dagklinische groepen:
- 2 dagen per week
- 3 dagen per week
Klinische groep
Nieuw: Schema & trauma
4 maanden intensief klinische behandeling persoonlijkheid en trauma.
Daarna 3-daagse deeltijd. www.eleos.nl/schemaentrauma

Mentaliseren bevorderende
therapie (MBT)

Dagklinische groepen:
- 1 dag per week

Eleos is een Eleos is specialist in christelijke
ggz. In heel Nederland kunnen kinderen,
jongeren en volwassenen bij ons terecht voor
behandeling van psychische en psychosociale
problemen.
Wij behandelen mensen zowel in de basis-ggz
als de gespecialiseerde ggz. Ook heeft Eleos een
aantal locaties voor begeleid wonen en bieden
we specialistische begeleiding thuis bij mensen
met psychische klachten.
Eleos is gespecialiseerd in vraagstukken op het
snijvlak van psychische problematiek, zingeving
en geloof. Heeft u een cliënt die, los van
psychische thema’s, het ook heeft over verlies
of verwatering van de sociale context? Of juist
over schuldgevoel en worsteling met geloof en
levensovertuiging? Dan is verwijzing naar Eleos
een goede optie.

www.eleos.nl

Verwijskaart
behandelcentrum de fontein

vervolgactie
Behandelcentrum de fontein
heeft twee afdelingen met
elk een eigen specialisme:

verwijzen naar
de fontein

ambulante behandeling

Afdeling de Bedding
of afdeling de Spreng

elders

consultatie
Behandelcentrum de fontein
Neem contact op met de instroomcoördinator
via 088-892 13 58 en vraag om overleg met een
inhoudsdeskundige.

Licht tot matig ernstige comorbiditeit (combinatie As I en As II)
Multi-comorbiditeit (interfererende As I en As II klachten)

2. ernst van de problematiek
Licht 

Problematiek met gevolg voor een enkel levensgebied (werk/opleiding
of relaties)

Matig 

Problematiek met matige gevolgen voor een of meerdere levensgebieden

Ernstig 

Problematiek met ernstige gevolgen voor meerdere levensgebieden

3. risico’s
Laag 

Geen risico voor (zelf)verwaarlozing, geweld, suicide of automutilatie

Matig

Mogelijke risicofactoren, maar er zijn beschermende factoren
(steunsysteem, werk, etc.)

Hoog 

Duidelijke aanwijzingen voor (ernstig) destructief gedrag naar de
ander of naar zichzelf

4. eerdere behandelingen
Geen eerdere behandelingen

focus van
problematiek
As I klachten op de voorgrond
Hoofddiagnose persoonlijkheidsstoornis

motivatie van patiënt

Op www.eleos.nl/defontein vindt u meer
informatie over behandelcentrum de fontein en
de afdelingen De Bedding en De Spreng.

aanmelden eleos
Aanmelden behandelcentrum de fontein
aanmeldingendefontein@eleos.nl.
088-892 13 58

Gericht op het leren begrijpen /
veranderen van patronen in
omgang met zichzelf en anderen

Aanmelden via Zorgdomein.nl
(kies locatie de fontein)

duur van klachten
Acuut

Aanmelden voor ambulante behandeling
www.eleos.nl/aanmelden
088-892 00 40

Onduidelijk
Langdurig

sociale inbedding
Doorbreken negatieve spiraal

Meerdere behandelingen met onvoldoende resultaat

Herstel disfunctionerend systeem

Geloof speelt geen of nauwelijks een rol

Neem tijdens spreekuren contact met ons op.
Onze bereikbaarheid per locatie vindt u op
www.eleos.nl/locaties of bel 088-892 00 40.

Gericht op snelle verlichting van
klachten

Eerdere behandeling met onvoldoende resultaat

5. geloof

De Spreng

Enkelvoudige diagnose

De Bedding

Ambulante behandeling
1. DSM-stoornis

Nadruk op vorming/herstel
sociaal systeem

Aanmelden via Zorgdomein.nl
(kies dichtstbijzijnde locatie)
Adresgegevens behandelcentrum de fontein
Duinweg 1
3735 LA Bosch en Duin
088-892 13 58

Geloof is een belangrijke – mogelijk met problematiek interfererende – factor in het
leven van de patiënt
Geloof interfereert met klachten

www.eleos.nl

