Informatie
over Antes

Welkom!
U bent met ons in contact gekomen
omdat u of iemand in uw omgeving
(mogelijk) psychische klachten heeft
en/of een probleem met alcohol, drugs,
medicijnen, gokken of gamen. In deze
folder kunt u kennismaken met onze
organisatie.
Veel ervaring in psychiatrie
en verslaving
Psychische en psychiatrische klachten
komen misschien wel vaker voor dan u
denkt! Eén op de vier Nederlanders krijgt
er mee te maken. Antes heeft veel ervaring in het behandelen van mensen met
een psychiatrische aandoening. U kunt bij
Antes onder andere terecht voor behandeling van psychotische stoornissen,
schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen,
depressie en bipolaire stoornissen.
Daarnaast is Antes specialist in de behandeling van verslaving. Wij bieden advies
en hulp aan iedereen die problemen
ondervindt door middelengebruik, zoals
alcohol, drugs of medicijnen. Ook kunt u
bij ons terecht voor vragen en problemen
op het gebied van gokken en gamen. Wij
bespreken met u wat u kunt en wilt.
Daar zit de kracht van Antes.
Wij kijken naar uw mogelijkheden.

Altijd de juiste zorg
Het uitgangspunt van onze behandeling
is: zo licht als mogelijk en zo intensief als
noodzakelijk. Daarom behandelen wij
zoveel mogelijk op onze poliklinieken.
Als een opname noodzakelijk is dan
kunt u terecht in onze gespecialiseerde
klinieken.
Locaties
Wij hebben locaties in Regio Rotterdam,
Dordrecht, Zuid-Hollandse eilanden en
Nieuwe Waterweg Noord.
Waarvoor kunt u bij ons terecht
U kunt bij Antes onder andere
terecht voor:
 angst- en stemmingsstoornissen
 borderline
 dementie
 (manische) depressie
 persoonlijkheidsproblematiek
 psychose
 schizofrenie
 verslaving (alcohol, drugs, medicijnen,
gokken en/of gamen)
Behandeling en begeleiding
Antes heeft een compleet aanbod van
zorg en begeleiding wanneer u last heeft
van psychische klachten. Als er sprake is
van een verslaving richt de behandeling
zich niet alleen op het verslavingsprobleem, maar ook op de bijkomende
psychische en lichamelijke aandoeningen.
We behandelen niet alleen uw psychische klachten en/of verslaving, maar
geven ook begeleiding om weer meer
grip op uw leven te krijgen. Samen met u
werken we aan uw herstel.

Snel weten waar u aan toe bent
Tijdens de eerste afspraak vinden er
verschillende onderzoeken plaats en
brengen we uw klachten in kaart. Op
basis van de resultaten van de onderzoeken stellen we samen een behandelplan op. Aan het einde van de eerste
afspraak weet u hoe uw behandeling
eruit gaat zien.
 Welke behandeling krijgt u?
 Hoelang gaat uw behandeling duren?
 Welke doelen kunt u behalen?

‘‘ANTES IS ER OOK VOOR
UW FAMILIE EN/OF PARTNER.’’
Waar kunt u terecht voor uw eerste
afspraak?
Tijdens uw eerste afspraak krijgt u
verschillende onderzoeken. U kunt
hiervoor terecht in Rotterdam,
Dordrecht, Hellevoetsluis, Spijkenisse en
Vlaardingen.*
Behandeling bij u in de buurt
Uw behandeling kan na de eerste
afspraak ook op één van onze andere
locaties plaatsvinden. Bekijk ons locatieoverzicht op onze website:
www.antesgroep.nl/locaties

* Voor specifieke verwijzingen kan er sprake zijn van
een andere locatie.

Neem naar uw eerste afspraak het
volgende mee:
✔ geldig identiteitsbewijs
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
✔ polisblad of zorgpas van uw
zorgverzekeraar
✔ actueel medicatieoverzicht
(verkrijgbaar bij uw apotheek)

Polikliniek Rotterdam
Zorgboulevard
Maasstadweg 96
3079 DZ Rotterdam
088 - 230 32 32

“Ik voelde mij al
weken erg somber
en lusteloos. Ik deed
steeds minder en
kwam op een gegeven
moment mijn bed bijna niet meer
uit. Mijn vriendin vond het zo
niet langer gaan. Dus heb ik een
afspraak gemaakt bij Antes. Ik heb
mijn eerste afspraak net gehad
en weet nu hoe mijn behandeling
eruit gaat zien. Volgende week
begint mijn behandeling.”

Henk (42 jaar)

Polikliniek Spijkenisse
Hoeklaan 82-84
3201 JE Spijkenisse
088 - 230 42 00

Polikliniek Hellevoetsluis
Goudesteinstraat 1
3223 DA Hellevoetsluis
088 - 230 40 40

Polikliniek Rotterdam West
Pieter de Hoochweg 14
3024 BH Rotterdam
088 - 230 50 00

Polikliniek Dordrecht
Kuipershaven 40
3311 AL Dordrecht
088 - 230 28 00

Polikliniek Vlaardingen
Burgemeester van Lierplein 1
3134 ZB Vlaardingen
088 - 230 49 50

Vergoeding van de behandeling
Wanneer u bij ons een behandeling volgt,
dan wordt dit vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar*. Wij hebben
afspraken gemaakt met alle Nederlandse
zorgverzekeraars. U kunt met uw verzekering dus altijd bij ons terecht.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor een behandeling bij Antes? Vul dan het aanmeldformulier
in en stuur het formulier samen met de
verwijsbrief van uw huisarts naar ons op.
Hoe werkt het?
1. Nadat we uw aanmelding hebben
ontvangen, nemen we telefonisch
contact met u op.
2. In het telefoongesprek nemen we uw
aanmelding door en plannen we uw
eerste afspraak in.
3. Tijdens uw eerste afspraak vinden
onderzoeken plaats. Na deze afspraak
weet u hoe uw behandeling eruit ziet.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met de
afdeling Aanmelding en Inschrijving:
088 - 230 30 00

* Er geldt een wettelijk eigen risico voor alle
zorgconsumptie voor iedereen vanaf
18 jaar. Wilt u meer weten? Neem dan
contact op met uw zorgverzekeraar.
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Postbus 8549
3009 AM Rotterdam
info@antesgroep.nl
088 - 230 33 00

