FACT- teams
Altijd in de buurt

Welkom bij ons FACT- team
Wij werken vanuit de herstelgerichte visie volgens de FACT-methode en richten
ons zoveel mogelijk op het herstellen in uw thuissituatie. Dat is niet hetzelfde als
herstellen van een griepje of wachten op genezing. Het betekent (leren) zien waar uw
kwetsbaarheden en talenten liggen, een eigen weg vinden, greep krijgen op je
kwetsbaarheden en het leven weer in eigen hand nemen. Samen met u kijken wij hoe
wij de problemen aanpakken en maken een behandelplan, dat aansluit bij uw
behoeften.
Wat en voor wie is FACT
FACT staat voor Flexibel Assertive Community Treatment. Deze methode zorgt
ervoor, dat als het minder goed met u gaat, we kunnen afspreken vaker contact te
zoeken door te bellen of bij u langs te komen. Hierdoor is het vaak mogelijk een
opname te voorkomen.
Altijd in de buurt
Het doel is de zorg zo dicht mogelijk in uw woonomgeving te bieden. Hierdoor zijn wij
in staat wijkgerichte contacten op te bouwen met bijvoorbeeld buurthuizen, thuiszorg,
gemeenten, politie, woningbouwverenigingen en huisartsen. Zo verloopt de
samenwerking goed en blijft iedereen zo goed mogelijk op de hoogte van de
mogelijkheden in de buurt waar u woont.
Wie werken in het team
Ons team bestaat uit meerdere soorten medewerkers zoals een psychiater,
maatschappelijk werkende, psycholoog, ervaringsdeskundige en verpleegkundigen.
Een vaste behandelaart coördineert de zorg met u. Zo nodig maken wij gebruik van
allerlei specialisten in ons team of helpen u bij het vinden van andere specialisten,
bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werk en vrije tijd.
Wat wij van uw verwachten
Wij verwachten dat u actief meewerkt aan het slagen van de behandeling. Dit houdt
onder andere in dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken. Als u uw afspraak wilt
verzetten, dan kunt u dit tot 24 uur voor de afsprak aangeven bij onze secretaresse.
Zegt u uw afspraak later af, dan kunnen wij daarvoor een rekening sturen naar uw
zorgverzekeraar.
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Vestigingen
FACT Velsen
Plein 1945 100-103
1971 GC IJmuiden
T 088 358 09 00
FACT Beverwijk
Bullerlaan 4A
1945 SR Beverwijk
T 088 358 09 01
FACT Castricum
Willemsduin
Oude Parklaan 60
1901 ZZ Castricum
T 088 358 09 02
FACT Waterland (Beemster)
Ilpendamstraat 29
1441 ZE Purmerend
T 088 358 09 04
FACT Waterland (Volendam)
Ilpendamstraat 29
1441 ZE Purmerend
T 088 358 09 04
FACT Zaandam 1
Westzijde 120
1506 EJ Zaandam
T 088 358 09 06
FACT Zaandam 2 (Wormeerveer e.o.)
Sluispad 35
1521 EX Wormerveer
T 088 358 09 05
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Spoedeisende hulp
Binnen kantooruren: bel uw behandelaar of kom langs bij uw behandellocatie. Als uw
vaste behandelaar niet aanwezig is, kunt u een collega spreken van het FACT-team.
Buiten kantoortijden: bel T 088 358 09 99 van het Crisismeldpunt.

Heeft u een vraag?
Wilt u een vraag aan ons stellen?
Neem dan contact met ons op via www.parnassia.nl.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website: www.parnassia.nl
Versie: januari 2019
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