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Aangenaam! Wij zijn Arkin BasisGGz.
Altijd in de buurt.
Bij Arkin BasisGGz werken jaarlijks 3500 patiënten aan hun herstel.
Met de deskundige begeleiding van meer dan 100 zorgprofessionals
pakken zij de regie over hun leven weer op.
Je vindt ons in de Amsterdamse wijken. We zijn toegankelijk en dichtbij.
Voor zowel verwijzer, als voor de patiënt.
Wij zijn onderdeel van Arkin. Samen met de tien andere onderdelen van Arkin
bieden wij een compleet aanbod in de GGz en verslavingszorg, voor lichte
tot zeer ernstige problematiek. We kunnen eenvoudig gebruik maken van
de specialistische kennis van onze collega’s en mocht er meer of minder hulp
nodig zijn, dan kunnen we snel intern schakelen.

Onze Missie
We geloven in de veerkracht van
mensen en we hebben bewondering
voor wat zij zelf kunnen. Op basis van
gelijkwaardigheid ondersteunen we het
herstelproces van mensen met lichte
tot matige psychische klachten.
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prevalentie:
1 op de 5 Nederlanders krijgt
ooit in zijn leven te maken
met psychische klachten.

Wie van de vijf?
Eén op de vijf Nederlanders krijgt te maken met een psychische aandoening.
Vaak gaan deze klachten vanzelf over. Maar als dat niet zo is, dan kan Arkin
BasisGGz passende behandeling bieden.
Verwijzen is eenvoudig. Onze wachttijden zijn kort en we zijn altijd in de buurt.
Wij zijn er als specialistische GGz niet nodig is, maar wél een deskundige aanpak
van psychische klachten.
De patiënt vertelt ons wat hij nodig heeft en waarmee we kunnen helpen.
Zo bepalen we samen wat de beste behandeling is.
Bel voor aanmeldingen met de Centrale Aanmelding Arkin
op 020 - 590 55 55 of mail aanmelden@arkin.nl.
Op Zorgdomein staat ons volledige behandelaanbod en onze locaties.
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Wanneer is verwijzen naar
Arkin BasisGGz een goed idee?
Arkin BasisGGz is er voor iedereen met psychische klachten. Voor iedere
vraag hebben wij een passend aanbod. De veerkracht van de patiënt is
altijd ons uitgangspunt. Van daaruit zoeken we samen naar een oplossing.
Onze BasisGGz biedt eerstelijnszorg met een maximaal aantal van twaalf
gesprekken per behandeling of per jaar. Je kunt patiënten met lichte tot
ernstige klachten naar ons verwijzen, waarbij de complexiteit en risico op
gevaar beperkt zijn.
Onze curatieve BasisGGz is er voor mensen met psychiatrische
problematiek, waarbij de zorg van huisarts of POH GGz niet meer
volstaat, maar die nog wel redelijk functioneren.
Bij onze chronische BasisGGz kunnen patiënten terecht die door
chronische psychiatrische problematiek langdurige (na)zorg nodig
hebben. Vaak hebben deze patiënten een traject binnen de GGz
achter de rug.
Onze behandelaren zijn deskundig en betrokken. Ze zijn bekend in de
wijk en werken daar graag samen. Ons team bestaat uit GZ-psychologen,
verpleegkundig specialisten, (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen,
artsen en psychiaters.
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Onze
behandelingen

Zorg van hoge kwaliteit –
evidence based

Wij hebben een breed behandelaanbod, gebaseerd op actuele

Arkin BasisGGz is een innovatieve organisatie.

richtlijnen en evidence. We bieden in overleg met de patiënt

Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis

naastbetrokkenen en medebehandelaars zoals de huisarts,

van alle behandelingen die wij bieden. We

maatwerk aan iedere patiënt.

vragen aan al onze cliënten om mee te werken
aan onderzoek. Voor en na de behandeling

Een behandeling bestaat uit ongeveer twaalf sessies

vullen patiënten diverse vragenlijsten in.

per behandeling of per jaar. We richten ons op zowel
cure als care. Bijvoorbeeld CGT of EMDR door een GZ-

De resultaten van de onderzoeken worden

psycholoog bij de curatieve BasisGGz, of medicamenteuze

gebruikt om de kwaliteit van ons zorgaanbod

onderhoudsbehandeling, preventie en zorgcoördinatie bij

te verhogen. Daarnaast is er veel aandacht voor

een verpleegkundig specialist in de chronische BasisGGz.

cliënttevredenheid en klantwaardering.

Voor consulatie zijn psychiaters aanwezig.

Zo blijven we werken aan de beste kwaliteit

Ook een internetbehandeling, al dan niet gecombineerd,

van zorg.

is mogelijk en nieuwe methoden zoals virtual reality worden
bij ons al toegepast.

Advies - voorlichting – preventie

Deskundigheidsbevordering en training

Behandeling en begeleiding

Onderzoek

Psychiatrische consultatie

Praktijkondersteuning op maat

Hulp voor naasten

Intervisie en supervisie

Online hulp en blended-behandelingen

Innovatieve behandelingen: virtual reality
Kijk ook eens op www.arkinbasisggz.nl voor ons totale aanbod.
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Overleg
nodig?
Voor overleg en advies kun je contact opnemen met de

Peter Terwij, huisarts:

inhoudelijke collega’s van Centrale Aanmelding Arkin

“Voor mij is het contact

op 020 - 590 55 55 of mail aanmelden@arkin.nl.

met Arkin BasisGGz steeds
belangrijker geworden. Als

Rechtstreeks bellen met een psychiater van

huisarts kan ik gebruik maken
van de praktijkondersteuning

Arkin BasisGGz kan ook:
Jara Bouws is bereikbaar op 06 - 52 34 15 74
(maandag, donderdag en vrijdag) Amsterdam Noord en West.
Rosa van der Meulen is bereikbaar op 06 - 52 33 70 32
(dinsdag t/m vrijdag) Amsterdam Centrum, Oost en Zuidoost.
Foka Eekhof is bereikbaar op 06 - 21 27 70 51

vanuit Arkin BasisGGz. Het is
prettig te weten dat er altijd
expertise en kennis op het
gebied van verslaving en GGz
in huis is.”

(woensdagochtend) Amsterdam Centrum, Oost en Zuidoost.
Kijk ook op www.arkinbasisggz.nl/contact-locaties
voor actuele contactgegevens.
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Innovatieve behandeling
bij Arkin BasisGGz

Veilig oefenen
met virtual reality
Voor de behandeling van angstklachten werkt Arkin
BasisGGz met cognitieve gedragstherapie in virtual
reality. Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van
virtuele werelden zoals een supermarkt, een café, een
plein, een metro of een straat met allerlei mensen.
De virtual reality-oefeningen zijn exact af te stemmen
op de patiënt. Met de behandelaar op pad om te
oefenen met de gevreesde situatie is niet meer nodig;
het oefenen gebeurt in de veiligheid en privacy van de
therapiekamer.
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Virtual
reality
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Wat zeggen
anderen over
Arkin BasisGGz?
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Kees Nelissen, huisarts:

“Om mijn patiënten zo goed mogelijk van
dienst te zijn, wil ik hen zo snel mogelijk
passende hulp bieden. Dan is het heel
prettig dat ik direct kan schakelen met Arkin
BasisGGz bij mij in de wijk en dat ik even kan
overleggen.”

Anneloes Kerkebos, patiënt:

“Ik had geen gemakkelijke hulpvraag, maar
mijn hulpverlener was er voor mij. Ze luisterde
naar mijn verhaal en heeft me goed begeleid.
Mijn ervaring is dat je het zelf moet doen, maar
zonder haar hulp waren de hobbels misschien
wel onoverkomelijk geweest. Mede dankzij
Arkin BasisGGz gaat het nu heel goed met mij.”

Patria Diaz, huisarts:

“Arkin BasisGGz is een aanwinst voor de wijk.
Ze bieden laagdrempelige ondersteuning voor
een van de meest kwetsbare groepen in de
huisartsenpraktijk. Ze staan open voor een
samenwerking met de huisarts en POH GGz
en nemen veel expertise mee naar de praktijk.
De (terug)verwijzingen lopen soepel en waar
nodig met een warme overdracht.”
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Speciaal voor jou als huisarts
Consultatie en advies
Heb je een vraag over een patiënt? Is er twijfel over een verwijzing of heb je
behoefte aan advies over medicatie? Je kunt rechtstreeks bellen met een psychiater
voor overleg (zie pagina 9 of kijk op www.arkinbasisggz.nl/contact-locaties).
Je kunt ook een eenmalig psychiatrisch consult plannen via de Centrale
Aanmelding Arkin via T 020 - 590 55 55.
Een overzicht van onze contactpersonen vind je achterin deze brochure.

Praktijkondersteuning op maat:
detachering via Arkin BasisGGz
De POH van Arkin BasisGGz is een professional die optimaal bekend is met de
patiëntenpopulatie en de plaatselijke leef- en woonomstandigheden in jouw buurt.
Hij kent de weg in de wijk en naar andere relevante zorgverleners in de regio.
De POH GGz werkt vanuit je praktijk en is daardoor optimaal bereikbaar.
Bij ziekte van de POH GGz zorgt Arkin BasisGGz voor vervanging.
Onze POH GGz is door continue intervisie, deskundigheidsbevordering en de nauwe
samenwerking met de behandelafdelingen van Arkin altijd op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen op het vakgebied.
Meer weten over POH GGz?
Bel Lidwien Schweitzer op 06 - 46 07 32 97 of mail lidwien.schweitzer@arkinbasisggz.nl
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Samenwerking met preventie
Arkin BasisGGz organiseert preventieve cursussen in de

Hanneke van der Aalst,

wijk of vanuit de huisartsenpraktijk. Onze activiteiten

deelneemster aan Arkin

zijn toegespitst op de behoeften van verschillende

intervisie POH’s:

doelgroepen, zoals migrantengroepen, jongeren,

“Er zit niet alleen veel kennis bij
de Arkin POH’s, maar ze hebben
ook een grote betrokkenheid bij de
patiënten. Verder is de expertise
binnen Arkin groot zodat je meer
over de ontwikkelingen binnen de
GGz kan vernemen.
De benadering tijdens de
bijeenkomst was prettig en
gelijkwaardig. Dat vind ik belangrijk
bij het bespreken van een casus,
want het gaat toch om een kritische
reflectie op je eigen handelen.
Ik voelde me veilig genoeg om
ook cases in te brengen.”

ouders of beroepskrachten.
Ook hebben we aanbod gericht op het voorkomen van
overbelasting, depressie en angst bij naastbetrokkenen
van mensen met ernstige psychiatrische problemen.
Wil je meer informatie over een cursus?
Bel dan met 020 - 590 13 30.

Intervisie voor alle POH’s GGz
in Amsterdam
De intervisiegroepen van de Arkin POH staan ook open
voor collega praktijkondersteuners in Amsterdam en
omstreken.
De intervisie is eenmaal in de zes weken en duurt
anderhalf uur. Het eerste kwartier is er een gastspreker.
De groepsgrootte is maximaal twaalf personen.
Meer informatie vind je op onze website.
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EMDR.
Eerste keus
behandeling bij trauma
De behandelaren van Arkin BasisGGz zijn getraind in EMDR.
Met hun actuele kennis van deze geprotocolleerde therapie
kunnen zij uw patiënt snel en goed helpen bij angst,
schokkende ervaringen en PTSS.
Bij een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis,
is de patiënt vaak al na enkele sessies geholpen. Is er sprake
van langdurig trauma of complexere problematiek, dan is
vaak langere behandeling nodig. Ook dat kan gewoon bij Arkin
BasisGGz, tot maximaal 10 sessies.
Voor complex, langdurig of vroegkinderlijk trauma adviseren
we behandeling bij de specialistische GGz, bijvoorbeeld bij
onze Arkincollega´s van het Sinai Centrum, specialist in trauma.
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Arkin BasisGGz:
altijd in de buurt

Zorg van hoge kwaliteit
Dichtbij je patiënt
Passend en effectief
Samenwerking in de wijk
Eenvoudig op- en afschalen van hulp
Praktijkondersteuning op maat
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Kijk voor de adressen van onze locaties op
www.arkinbasisggz.nl/contact-locaties

Dichtbij de patiënt
en de huisarts
Je vindt Arkin BasisGGz in alle stadsdelen van Amsterdam. Ook zijn
we actief in Amersfoort, Amstelveen, Almere, Diemen en Hilversum.
Daarnaast hebben we online hulpprogramma’s die de patiënt thuis
kan volgen.
Een patiënt aanmelden gaat snel en eenvoudig:
via zorgdomein
via Edifact
T 020 - 590 55 55 (ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur)
F 020 - 590 55 90
E aanmelden@arkin.nl
Of stuur je verwijzing naar:
Centrale Aanmelding Arkin
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam

Volg ons op Social Media
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Onderdeel van Arkin

