Zeker van
de beste zorg

Antes is specialist in psychiatrie en
verslaving. Ons doel is mensen van alle
leeftijden met psychische problemen
de juiste zorg te bieden. Op het juiste
moment, zo intensief als noodzakelijk
is, maar niet langer dan nodig. Antes is
onderdeel van Parnassia Groep.
Wie wij zijn
Antes richt zich als ggz-instelling op
het maatschappelijk herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige)
psychiatrische aandoeningen. Wij bieden
behandeling en begeleiding bij onder
andere psychotische stoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en verslavingsproblematiek.
Daarnaast hebben wij specifieke expertise op het gebied van niet aangeboren
hersenletsel en ziekenhuispsychiatrie.
Wij nemen altijd het herstel van onze

Als het kan, bieden wij
hulp dicht in de buurt;
bij de huisarts, via
internet of in de wijk.
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patiënten als uitgangspunt. Samen met
de patiënt en diens naasten werken wij
aan het hervinden en behouden van
de regie over het leven. Wij willen de
ernstige gevolgen van een psychische
aandoening tot een minimum beperken.
Zodat de patiënt weer op eigen kracht
verder kan, naar eigen wensen sociale
relaties kan aangaan en kan participeren
in de samenleving. Wij werken vanuit
drie kernwaarden: deskundig, optimistisch en respectvol.
Onze medewerkers gaan uit van de
kracht, mogelijkheden en wensen van
de patiënt en zijn omgeving. Vanuit de
herstelgedachte behandelen we de
patiënt zoveel mogelijk op een van onze
locaties en zo nodig ook bij de patiënt
thuis. Als een opname noodzakelijk is
als onderdeel van de ambulante behandeling, kunnen patiënten terecht
in onze gespecialiseerde klinieken.
Daarnaast biedt Antes begeleiding bij
het wonen en bij daginvulling en hebben
wij beschermde woonvormen.

Wij werken vanuit de drie-eenheid
behandelen-wonen-werken. Een behandeling heeft pas echt effect als er sprake
is van een stabiele en veilige woonsituatie
en wanneer er sprake is van een goed
dagritme en een zinvolle daginvulling.
Wij bieden hiermee de best passende
zorg voor onze patiënten in de regio
Rotterdam-Rijnmond, Nieuwe
Waterweg Noord, Drechtsteden,
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en
de Zuid-Hollandse eilanden.

Voor wie zijn wij er?
Wij zijn er voor volwassenen en
ouderen met (ernstige) psychiatrische
aandoeningen.

Samen kunnen we meer betekenen
Antes is onderdeel van Parnassia Groep.
Elk zorgmerk heeft een eigen specialisme. Samen bieden wij hulp voor alle
voorkomende psychische problemen,
van lichte tot (zeer) zware problematiek.
Als het kan, bieden wij hulp dicht in de
buurt; bij de huisarts, via internet of in
de wijk. Als er intensievere hulp nodig
is, bieden wij de zorg op een van onze
klinische locaties. We werken op basis
van de meest actuele wetenschappelijke kennis en de professionele kennis
en ervaring van onze medewerkers en
ervaringsdeskundigen.

Zeker van de beste zorg
We werken in kleinschalige, deskundige
behandelteams. Iedere patiënt heeft zijn

eigen verhaal; we gaan uit van ieders
unieke sociale en culturele achtergrond,
omgeving, persoonlijkheid, behoeften
en mogelijkheden. Samen met de
patiënt kijken we welke hulp nodig is
voor het herstel van zijn of haar geestelijke gezondheid.

Samen beter worden
We stellen ons op als partner voor
de patiënt en voor iedereen die hulp
kan bieden, zoals familie, huisartsen,
woningcorporaties, de GGD, politie,
instellingen voor maatschappelijke
ondersteuning en beschermd wonen,
de thuiszorg, de sector verpleging en
verzorging en de gehandicaptenzorg.
Samen met gemeenten en overheden
voelen we ons verantwoordelijk om
onze hulp zo goed en dichtbij mogelijk
te organiseren.
Omdat we nauw samenwerken en
we steeds vernieuwen, zijn patiënten bij
ons verzekerd van de beste zorg.
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Contact
Meer informatie
T		 088 358 50 50
E informatie@anteszorg.nl
Kijk voor meer informatie op
www.anteszorg.nl en volg
ons op sociale media

De personen op de foto's zijn
modellen. De foto's zijn alleen
bedoeld ter illustratie.







