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Parnassia behandelt en begeleidt
volwassenen met ernstige psychiatrische
aandoeningen en ouderen met psychiatrische problemen of dementie. Parnassia
helpt op een respectvolle en resultaatgerichte manier bij het te boven komen
van de gevolgen van hun aandoening.
In Noord-Holland heette Parnassia
voorheen Dijk en Duin.
Wie wij zijn
Parnassia is een specialistische GGZorganisatie in de regio Haaglanden en
Zoetermeer en regio Zaanstreek-Waterland
en Midden-Kennemerland (voormalig
Dijk en Duin). Al meer dan een eeuw zijn
wij specialist in psychiatrie. We werken
nauw samen met veel instanties en zorgorganisaties om mensen zo goed en zo
persoonlijk mogelijk te behandelen en
te begeleiden. We doen dit vanuit de
herstelvisie, waarin we zoveel mogelijk
thuis of in de wijk helpen. Dit alles met als
doel de kwaliteit van leven te bevorderen.

Als het kan bieden wij
hulp dicht in de buurt;
bij de huisarts, via internet
of in de wijk

Voor wie zijn wij er?
Wij zijn er voor volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en
ouderen met psychiatrische problemen
of dementie.

Samen kunnen we meer betekenen
Parnassia is onderdeel van Parnassia
Groep. Elf merken die ieder een eigen
specialisme hebben vormen de
Parnassia Groep. Samen bieden zij
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 één 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, de RIBW’s,
de thuiszorg, de sector verpleging en
verzorging en de gehandicaptenzorg.
Met gemeenten, verzekeraars en andere
financiers en overheden voelen we ons
verantwoordelijk om onze hulp zo goed
en dichtbij mogelijk te organiseren.
Omdat we nauw samenwerken met
iedereen die iets kan betekenen en
steeds vernieuwen, betekenen we
samen meer voor patiënten.

