Waar komt onze naam vandaan?

Waar kunt u ons vinden?

‘’Genezen, verlichten en vertroosten’’.

Onze polikliniek bevindt zich in Brainpark I vlakbij
het Novotel.

Onze missie is de kwaliteit van leven van onze
cliënten te verbeteren door een persoonsgerichte
en effectieve manier van behandelen, met inzet van
de nieuwste behandelmethoden. Wij hechten
daarbij grote waarde aan de bovenstaande
woorden, ontleend aan het aforisme 'De
geneeskunde, dat is soms genezen, vaak verlichten,
altijd troosten' en welke is toegeschreven aan de
Franse chirurg Ambroise Paré (1510-1590).
Vandaar dat we de naam van onze instelling
(fonetisch) naar hem hebben vernoemd.
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Angstig,
boos,
somber,
of moedeloos?
En komt u er
zelf niet
meer uit?

APareeGGZ

Polikliniek
voor generalistische basis ggz en
specialistische ggz

Waarmee kunnen wij u helpen?

Aanmelden

English

Heeft u last van angsten, spanningen, stress of
sombere gevoelens? Is er sprake van indringende
levensgebeurtenissen, relatieproblemen, of
problemen die verband houden met werk of een
bepaalde levensfase?

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden
voor behandeling bij APareeGGZ via een verwijzing
van uw (huis)arts, medisch specialist, bedrijfsarts
of andere instelling voor geestelijke
gezondheidszorg. Ook kunt u zich privé aanmelden.

Do you need some extra help with the challenges
life throws at you?

Overleg met uw huisarts of hulp in de ggz uitkomst
zou kunnen bieden. Wanneer uw psychische
problemen nog niet te ernstig zijn, komt u in
aanmerking voor behandeling binnen de basis ggz.
Wanneer de problemen ernstiger en complexer zijn
en waarbij mogelijk medicamenteuze behandeling
benodigd is, kunt u bij ons terecht in de
specialistische ggz.

Wie zijn wij?
APareeGGZ is een instelling die basis- en
specialistische ggz biedt. Na aanmelding kijken wij
samen met u welke problematiek er precies speelt
en welke vorm van behandeling het beste ingezet
kan worden. Wij streven ernaar om naast
vermindering van de klachten, u ook te helpen bij
het vinden van een nieuw evenwicht. De
behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang
als nodig.

010 452 5545
secretariaat@apareeggz.nl

Vergoeding
Onze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw)
en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling, los
van uw eigen risico en afhankelijk van de
voorwaarden van uw polis.

We specialize in diagnosis and treatment of adults
with mental health issues. Think of stress, burn-out,
depression, anxiety disorders, addictions, post
traumatic stress disorders, et cetera.
Our team is dedicated to help you. We provide
treatment in a number of languages including
Dutch, English, German and French.
Call or email us for direct registration and find out
whether your insurance covers our services. If not,
you can pay for the treatment costs yourself.

Ook kunt u de kosten van uw behandeling privé
betalen. De kosten zijn dan voor eigen rekening.
Soms vergoedt de werkgever de kosten van de
behandeling.
Voor vragen over de kosten of vergoeding van de
behandeling kunt u contact met ons opnemen.

APareeGGZ

Naast face-to-face gesprekken bij ons op locatie
maken wij ook gebruik van e-health. Wij hebben een
breed scala aan modules waarmee u op uw tijd aan
de slag kunt en de behandelaar via e-mail of
(video)bellen reageert op uw activiteiten in de
e-healthmodule(s).
Wij werken in een multidisciplinair team en doen dit
vanuit onze kernwaarden: vakbekwaam, integer en
gastvrij.
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