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BuurtzorgT, thuis in de psychiatrie
BuurtzorgT biedt psychiatrische behandeling op maat. 
Als u dat wilt komen we bij u thuis om te bedenken 
hoe we samen uw klachten kunnen aanpakken. Het 
liefst betrekken we ook uw dierbaren bij de zorg want 
zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan uw 
herstel. 

We zijn ervaren en bekwaam en willen u terzijde staan 
in het hervinden van uw geestelijke gezondheid. We 
zijn flexibel, hebben geduld en nemen de tijd die 
nodig is voor uw herstel. U kunt ons altijd makkelijk 
bereiken. Samen met ons staat u er niet alleen voor.

Gelijkwaardig en vertrouwen 
U mag precies zeggen wat u vindt en wat u verwacht 
van ons. Dat doen wij namelijk ook. En u kunt op ons 
rekenen, dat doen wij namelijk ook op u. We proberen 
problemen te vereenvoudigen, hanteerbaar en 
oplosbaar te maken. 

Creativiteit en gezond verstand helpen vaak om een 
goede route te vinden. Nieuwsgierigheid en humor 
zijn ook onmisbaar. Zowel voor ons als voor u. 
Gelijkwaardigheid en vertrouwen: we praten mèt u, 
niet over 

u kunt op 
ons rekenen



Wij denken dat elk mens tijdens zijn leven in meer 
of mindere mate te maken krijgt met psychische 
problemen. Iedereen weet wat het is om somber of 
heel gespannen te zijn. Meestal gaat het vanzelf over. 
Als dat niet zo is, kan het moeilijk zijn om in uw eentje 
de route naar herstel te vinden. Er is dan een risico 
dat de klachten leiden tot isolement of eenzaamheid, 
waardoor ze verergeren. Dan kan het helpen als een 
team van deskundigen van BuurtzorgT de tijd neemt 
om met u mee te denken. Om samen met u een 
strategie te bedenken om u weer beter te gaan voelen 
en weer greep te krijgen op uw bestaan. Samen met u 
en met uw omgeving. En samen met de huisarts of de 
POH natuurlijk!

herstellen 
doe je samen



U kunt naar ons verwezen worden door uw huisarts. 
Zodra wij uw aanmelding ontvangen, nemen we 
contact met u op om een afspraak te maken om bij u 
langs te komen. Onze behandelingen vallen onder uw 
basisverzekering. Uw zorgverzekeraar betaalt daarom 
de kosten. Wel is uw eigen risico van toepassing. Als 
u een (ernstig) psychiatrisch probleem heeft kan het 
moeilijk zijn om u staande te houden in het dagelijks 
leven. Wij richten ons vooral op uw behandeling en 
herstel. Als u ook moeite heeft met het zoeken van 
een tijdsbesteding of werk, of het omgaan met geld, 
of het organiseren van uw dagelijkse bestaan dan 
zoeken wij contact met het sociale wijkteam van de 
gemeente, om hen een ondersteunende rol te geven 
in uw behandeling.

We hebben behandelingen en cursussen voor u 
gemaakt die u op internet kunt volgen. Op:
www.therapieland.nl

Veel van uw vragen worden daarin beantwoord en u 
krijgt praktische tips over de aanpak van uw klachten. 
U kunt uw behandelaar vragen u uit te nodigen voor 
zo’n programma op Therapieland. Het is gratis en het 
kan enorm helpen bij uw herstel.

praktische
informatie

herstellen 
doe je samen
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Zorg voor geestelijke gezondheid
Soms raken mensen door hun psychische problemen 
de grip op het gewone leven kwijt. 
Dat kan komen doordat ze:

• gebukt gaan onder angsten of depressies
• lijden aan paniek of dwang
• het overzicht kwijt zijn of in de war zijn
• lijden door onbegrepen of onverklaarde lichamelijke 

klachten
• zich voortdurend overbelast, opgejaagd of verward 

voelen
• niet meer kunnen slapen

Als u dit herkent en de aansluiting met het 
normale leven weer op wilt pakken kan 
BuurtzorgT u helpen
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BuurtzorgT, ook bij u in de buurt?
Op www.buurtzorgt.nl vindt u al onze teams met een 
eigen webpagina. U kunt daar contact met hen leggen, 
ook via beveiligde e-mail.
Op de website vindt u ook meer algemene informatie 
over onze werkwijze en wat we voor u kunnen 
betekenen.

Uw team:
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almere@buurtzorgt.nl
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