
Gesprekskamer in Oostmalle 

Behandelaanbod (16+) 

REHAPPY behandelt alle soorten verslaving, 

zowel middelen (alcohol, drugs, medicijnen) als 

gedrag (vb. gokken, gamen, eten). 

 Dagbehandeling: 7 dagen per week, waarvan 

3 dagen in de praktijk en 4 dagen thuis. 

Dagelijkse opvolging en zelfstudie, groeps- en 

systeemtherapie en individuele therapie. 

 Traject op maat: wanneer dagbehandeling  

niet mogelijk is. Combinatie van groeps- en 

systeemtherapie en individuele therapie. 

 Traject voor naasten: tweewekelijkse 

groepssessies, aangevuld met 

systeemgesprekken en individuele therapie. 

  

Wie wij zijn 

Over REHAPPY 

Uit ervaring weten we dat goede behandeling voor 

verslaving lastig te vinden is. Daarom  

ontwikkelden we een effectief behandelmodel 

vanuit een cliëntgerichte herstelvisie. Gebaseerd 

op de laatste wetenschappelijke inzichten en 

onze klinische ervaring nemen we cliënten en hun 

naasten mee op weg naar duurzaam herstel. 

Onze behandeling gaat verder dan de 

behandelkamer! We trekken er regelmatig op uit 

om de eigenwaarde en het (zelf)vertrouwen te 

versterken. Herstellen doe je immers samen! 

Neem contact met ons op 

Telefoon: +32 3 3496 570 en +32 478 053 063 

E-mail: welkom@rehappy.be  

Web: www.rehappy.be 
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Dorpsplaats 19 

2390 Oostmalle (Malle), BE 

  

REHAPPY 
Behandelcentrum verslaving 

 

Laagdrempelige verslavingszorg 

voor cliënten en hun naasten. 



REHAPPY Event aan zee 

Uniek aan onze aanpak 

REHAPPY Events 

Onze behandeling reikt verder dan enkel de 

behandelkamer. Door erop uit te trekken en onze 

grenzen te verleggen, brengen we actief het 

nieuwe gedrag en de nieuwe denkwijzen in de 

praktijk. Vertrouwen ontwikkelen in jezelf en 

anderen en het vertrouwen herstellen tussen de 

verslaafde en de omgeving zijn onontbeerlijk om 

tot duurzaam herstel te komen. Bovendien is het 

ook heel erg leuk! 

  
Online cliënt begeleidingssysteem 

De tweede unieke pijler ligt in de manier waarop 

wij onze cliënten opvolgen. We maken gebruik van 

een online cliënt begeleidingssysteem waarin 

zowel de cliënt als de behandelaars direct in het 

dossier kunnen werken. Dit maakt de opvolging en 

communicatie zeer transparant en spelen we kort 

op de bal. 

“REHAPPY gaf me mijn 

leven en mijn zoon terug. Ik 

ben hen erg dankbaar!” 

Christel, mama van Bjarne 

Tevredenheid 9.1 

Onze laagdrempelige en kostenefficiënte aanpak 

wordt door onze cliënten erg gewaardeerd! Vaak is 

er al vanalles geprobeerd om tot duurzaam herstel 

te komen. REHAPPY gaat verder dan de meeste 

behandelingen en boekt hierdoor goede resultaten! 

  

 

Ons team 

Wat ons team zo sterk maakt, is dat ervaring en 

professionaliteit worden gecombineerd. De 

teamleden hebben zelf ervaren wat verslaving 

betekent als ervaringsdeskundige, ouder of partner 

van een verslaafde. We begrijpen wat je 

doormaakt! 

Het behandelcentrum 

Ons centrum is een prachtig monumentaal pand 

gelegen dichtbij een bosrijk kasteeldomein. We  

zijn ervan overtuigd dat een prettige omgeving 

bijdraagt aan de behandeling. Zo kozen we binnen 

voor natuurlijke materialen en een huiselijke sfeer. 

Kom zeker eens kijken! 

Maak vrijblijvend kennis met REHAPPY 

Telefoon: +32 3 3496 570 en +32 478 053 063 

E-mail: welkom@rehappy.be  

Web: www.rehappy.be 
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