
 
 

Format aanbieder website Regio WBO samenwerken 

Vul de bijlage in en stuur deze terug naar jeugdhulp@breda.nl. 

 

Let op: wat je hieronder invult, zullen wij op de website plaatsen. De website is openbaar, dus 

bedenk in het kader van je eigen privacy wat je op de website geplaatst wil hebben. Als je iets van 

het format dus niet op de site wil hebben, dan laat je dat vakje open. 

 

Naam organisatie Licht in Zicht 

Contactpersoon N. Karisli 

Email adres Info@ggzlichtinzicht.nl 

Telefoonnummer 076 5150545 

Vestigingsplaats Breda 

Website aanbieder www.ggzlichtinzicht.nl 

Beknopte algemene omschrijving Onze therapie is gericht op jeugdigen van 8 tot 

18 jaar, waarbij ruimte is voor aanwezigheid en 

betrokkenheid voor ouders en overige 

professionals zoals leerkrachten. 

We kunnen helpen bij de volgende problemen: 

• Gedragsproblemen 

• Ontwikkelingsproblematiek 

• Autisme 

• ADHD 

• Depressie 

• Angst 

• Trauma 

• Gevoelens van verdriet, schuld, schaamte 

of falen 

• Gezinsproblematiek/hechtingssystematiek 

• Somatoforme stoornissen 

Ons behandelteam bestaat uit therapeuten met 

verschillende etnische achtergronden waardoor ze 

de taal, leefsituatie, culturele normen en waarden 

van cliënten goed kennen. Naast de Nederlandse 

taal bieden wij ook behandeling in: 

• Turks 

• Arabisch 

• Berbers 

• Pools 

• Engels 

 

Doelgroep 

mailto:jeugdhulp@breda.nl


 
 

Begeleiding is beschikbaar voor inwoners van de 

volgende gemeenten 

• Altena 

• Breda 

• Drimmelen 

• Geertruidenberg 

• Oosterhout 

• Bergen op Zoom 

• Etten-Leur 

• Halderberge 

• Moerdijk 

• Roosendaal 

• Rucphen 

• Steenbergen 

• Woensdrecht 

• Zundert 

Soms kunnen we niet helpen 

Bij dyslexie, psychotische stoornissen of acute 

psychiatrische hulpvragen kunnen wij helaas niet 

helpen. Dat geldt ook voor cliënten waarbij opname 

in een kliniek gewenst is. Is dit aan de hand, neem 

dan contact op met uw huisarts. 

Heeft u vragen? Neem contact op met onze 

vestiging in Breda. 
 
 
 

Specifieke producten die aanbieder levert Jeugd GGZ ( 
Ambulante begeleiding 
 

Overige informatie m.b.t. samenwerking Wij hebben op dit geen wachtlijst voor het behandelen en 
begeleiden van de jeugdigen. 

 

 


