FACT Zuid
Specialistische ambulante psychische
zorg voor cliënten in Arnhem Zuid,
Elst, Huissen en omgeving

Herstel- en krachtgerichte
behandeling/begeleiding op maat
Team FACT Zuid biedt u behandeling op maat als u een ernstige
psychische aandoening heeft. Wij ondersteunen u ook als u
problemen heeft op het gebied van wonen, sociaal contact, werk,
opleiding of financiën. Hierbij werken we zo veel mogelijk samen
met andere betrokken organisaties, zoals woonbegeleiding. Ook
betrekken we belangrijke mensen in uw omgeving (gezin, familie,
vrienden) en bieden we ondersteuning waar nodig.
Samen met u en uw netwerk, bepalen we bij de start van de
behandeling hoe we de behandeling gericht op uw herstel
vormgeven en wie we hierbij betrekken. We doen dit in een
zogenaamd ZAG (zorgafstemmingsgesprek). De afspraken die we
maken leggen we vast in een behandelplan, dat we ieder jaar
evalueren.
U krijgt bij de start van de behandeling in ieder geval een
regiebehandelaar en een dossierhouder (sociaal psychiatrisch
verpleegkundige (SPV) of ambulant psychiatrisch
verpleegkundige). Wanneer u meer ondersteuning nodig heeft,
kunt u te maken krijgen met meer teamleden. Op deze manier
kunnen we goede zorg waarborgen. We werken zo veel mogelijk
aan huis en proberen een opname zo mogelijk te voorkomen.
Mocht een opname toch noodzakelijk blijken, dan geldt: zo kort
mogelijk maar zo lang als nodig. Ook tijdens een opname loopt de
behandeling vanuit ons FACT team zo veel mogelijk door.
Behandelmogelijkheden

Individuele gesprekken

Medicatie

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

EMDR (traumabehandeling)

Systeemtherapie

Trajectbegeleiding, Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Crisiskaart

Psychomotorische therapie

Hulp bij verslaving

Familiegroep

Lotgenotengroep

Cursus ‘Herstellen doe je zelf’

De leden van FACT Zuid
Psychiater

Jasha
Fiselier

Psycholoog

Tamara
Verstegen

Sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen
(SPV)

Peter
Abrahams,
René van
Lopik, Atie
Roemer

Ambulant
psychiatrisch
verpleegkundigen

Marieke
Lammers,
Marjan
Kroon,
Hendrik
Speelman,
Jip
Wassink
Rolf van
Ligten

Trajectbegeleider

Ervaringsdeskundige

Mirjam van
der Heijden

Teammanager

Andre
Scholten
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EMDR)
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van het behandelplan,
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doelen en hoe deze zo
goed mogelijk bereikt
kunnen worden
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begeleidt bij het
zoeken, vinden en
behouden van
(vrijwilligers)werk en
opleiding
signaleringsplan,
crisiskaart,
ondersteunende
gesprekken op basis
van
ervaringsdeskundigheid

Naast het vaste team zijn er binnen FACT Zuid ook een
psychiater in opleiding en een stagiair maatschappelijk
werk werkzaam.

Contactgegevens FACT Zuid
De Braamberg
Wagnerlaan 2
6815 AG Arnhem
Postadres:
Postbus 545
6800 AM Arnhem
Telefoon secretariaat FACT Zuid: 026- 3124265
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
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Werkdagen en bereikbaarheid medewerkers

Jasha Fiselier
Tamara Verstegen
06-46596574
Peter Abrahams
06-13356144
Rene van Lopik
06-21593523
Atie Roemer
06-46397555
Jip Wassink
06-46381748
Marieke Lammers
06-46732959
Marjan Kroon
06-46382021
Hendrik Speelman
06-29003974
Rolf van Ligten
06-46740604
Mirjam van der Heijden
06-52559702
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