Wachttijden de Bascule

Bijgewerkt op 21-09-2020

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachttijden, de hieronder gegeven wachttijden zijn een indicatie en veranderen regelmatig.
Zorgafdeling
Behandelaanbod
Leeftijd
Wachtlijst
Acute zorg
Crisisbeoordelingen

Alle acute psychiatrie

t/m 23 jaar

Geen wachtlijst

Consulten EKZ, AMC

Alle acute psychiatrie

t/m 23 jaar

Geen wachtlijst

Speedboot

Semi acute opname

t/m 12 jaar

Geen wachtlijst

Panama

Acute opname

13 t/m 23 jaar

Geen wachtlijst

Intensieve Behandeling Thuis –
jeugd

Voorkomen psychiatrische crisis

t/m 18 jaar

Geen wachtlijst

Afdeling 020

Semi acute psychiatrie

12 t/m 23 jaar

Geen wachtlijst

Regiocluster Amsterdam

Kinder- en jeugdpsychiatrie

t/m 23 jaar

< 3 maanden

Regiocluster Amstelland

Kinder- en jeugdpsychiatrie

t/m 23 jaar

< 3 maanden

Regiocentrum Gooi en Vechtstreek,
Flevoland (Hilversum)

Kinder- en jeugdpsychiatrie

t/m 23 jaar

< 4 maanden

Regiopolikliniek Midden- en Zuid
Kennemerland / Haarlem

Kinder- en jeugdpsychiatrie

t/m 23 jaar

< 4 maanden

Regiopolikliniek Purmerend

Kinder- en jeugdpsychiatrie

t/m 23 jaar

< 4 maanden

Ziekenhuisteam

Kinder- en jeugdpsychiatrie i.s.m. AMC

t/m 23 jaar

6-7 maanden

Landelijk Team

Kinder- en jeugdpsychiatrie

t/m 23 jaar

< 4 maanden

Dialectische Gedragstherapie (DGT)

Borderline persoonlijkheidsproblematiek

t/m 23 jaar

3 maanden

Infants

(Verdenking) psychiatrie, jonge kind

t/m 5 jaar

2 maanden

Poliklinische behandeling
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Dag/deeltijd behandeling
Atlantis

Autisme spectrum stoornissen (ASS)

12 t/m 23 jaar

6 maanden (voltijd)
6 maanden (deeltijd)

St Tropez (DGT)

Borderline persoonlijkheidsproblematiek

t/m 23 jaar

3 maanden

Kajak

Autisme spectrum stoornissen

t/m 12 jaar

2 maanden

Kameleon

Verstandelijke beperking en psychiatrie

t/m 12 jaar

1-2 maanden

Santa Rosa

Angst, stemming, lichamelijk onverklaarde klachten

13 t/m 23 jaar

4 maanden

Zorgafdeling

Behandelaanbod

Leeftijd

Wachtlijst

Santorini

Angst en dwang

13 t/m 23 jaar

1 maand

Santiago

Eetstoornissen

t/m 20 jaar

1-2 maanden

Zijspan

Complexe gedragsstoornissen en/ of emotionele
stoornissen (DAT)

t/m 12 jaar

1 maand

Dag/deeltijd behandeling

Klinische zorg (Dag- en nachtbehandeling)
Raket

Dwang, angst, lichamelijk onverklaarde klachten,
ASS, trauma

t/m 12 jaar

3-4 maanden

San Francisco

Eetstoornissen

t/m 23 jaar

1-2 maanden

San Remo

Dwang, angst, lichamelijk onverklaarde klachten

13 t/m 23 jaar

3-4 maanden

In deze tabel vindt u het overzicht van de gemiddelde wachttijden voor behandeling bij de Bascule. De wachttijden worden in weken of maanden vermeld. De gegevens worden
regelmatig geactualiseerd (zie bovenin wanneer de laatste update is gedaan).
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Voor jongeren van 18 jaar en ouder geldt vanuit de zorgverzekeringswet het volgende: wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de
zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een
zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door
zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). De wachttijd voor jongeren van 18 jaar en ouder is op dit moment voor alle
zorgverzekeraars gelijk.
Let op!
De wachttijden in deze tabel zijn gemeten vanaf het moment waarop een cliënt op de wachtlijst wordt geplaatst tot de eerste afspraak. Veel instellingen hebben daarnaast nog
een wachttijd tussen de onderzoeks/diagnostiekfase en de behandeling. Bij de Bascule is dat niet zo. Vanaf de eerste afspraak beginnen wij met onderzoek/diagnostiek en/of
behandeling.

