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2016: Samen, beter.
‘Samen, beter.’ is een motto dat alles in zich heeft waar wij voor
staan: onze cliënten de best mogelijke zorg bieden. Iedere dag
weer en samen met anderen. Natuurlijk met de cliënten zelf en hun
naasten, maar ook samen met collega’s, scholen, verwijzers en
met de kennis en expertise van VUmc en AMC. En wat voor 2016
gold, geldt ook voor de komende jaren. Want ook dan blijven wij de
samenwerking met anderen opzoeken, intensiveren en de zorg die
wij bieden nog verder verbeteren. Zodat ook in de toekomst geldt:
de Bascule. Samen, beter.

Samen, beter voor...
In 2016 verleenden wij zorg aan 4.442 kinderen, jongeren en
adolescenten en hun broertjes, zusjes en ouders. Dit deden wij in
154 gemeenten en samen met 593 collega’s, 33 andere organisaties,
85 scholen, 1.140 verwijzers en de 6 grote zorgverzekeraars.

Onze expertisegebieden
1. Emotionele stoornissen:
Eetstoornissen, borderlinepersoonlijkheidsstoornissen,
dwang, angst en ticstoornissen,
depressie, lichamelijk onverklaarde
klachten, selectief mutisme.
2. Trauma en hechtingsstoornissen
3. Complexe gedragsstoornissen en
forensische gedragsstoornissen
4. Leer- en ontwikkelingsstoornissen
5. Autisme spectrum stoornissen
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De problematiek van onze cliënten
De kinderen en jongeren die bij de Bascule worden behandeld, hebben in 97% van

de gevallen te maken met zeer complexe problematiek. Wij bieden de zorg die ze nodig
hebben in onze (dag)kliniek en poli, op school of thuis.
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Samen met andere organisaties
De Bascule werkte in 2016 samen met veel verschillende partijen. Er waren 7 initiatieven:
• Samen met Spirit, Altra, Lijn5 en Arkin: de Koppeling, integrale aanpak met voor jongeren in gesloten jeugdzorg.
• Samen met InGeest/Arkin, Opvoedpoli, Lijn5 en HVO/Querido: Fact Jeugd, integrale aanpak voor jongeren
met ernstige en langdurige psychiatrische problemen.
• Samen met Altra Speciaal Onderwijs en School2Care: dagbehandeling op school.
• Samen met De Pionier (Duivendrecht), Professor Waterinkschool (Amsterdam), Donnerschool (Hilversum) en
Bets Frijlingschool (Purmerend): behandelklassen in het speciaal onderwijs voor kinderen van 6-12 jaar.
• Samen met Spirit: integrale aanpak psychiatrische problematiek in pleeggezinnen.
• Samen met Spirit: de Vliegende Brigade, psychiatrische hulp voor kinderen op woongroepen van Spirit
• Samen met Spirit: InVerbinding / JIM-aanpak, begeleiding van jongeren door een eigen gekozen mentor,
om uithuisplaatsing te voorkomen.

Academische werkplaats Kinder- en Jeugdpsychiatrie
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speerpunten: Trauma- en gezinsgerelateerde stoornissen. Dwang, angst en ticstoornissen.
Complexe gedragsstoornissen en forensische psychiatrie.
hoogleraren:
Ramón Lindauer, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij AMC-UvA en Universiteit van Antwerpen.
Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdsychiatrie bij het VUmc en Buitengewoon Hoogleraar
Forensische Psychiatrie aan de Rechtenfaculteit in Leiden.
Lisbeth Utens, hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en adolescenten met
angststoornissen bij de UvA.
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Samen met AMC en VUmc
2016 was een gedenkwaardig jaar. De samenwerking tussen de Bascule,
AMC en VUmc werd in dit jaar geformaliseerd. Dat betekent concreet dat de
uitwisseling van kennis en expertise ook voor de toekomst is gegarandeerd.

Ons werkgebied
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Twee derde van onze cliënten:
1. Amsterdam/Amstelland – 61%
2. Zaanstreek/Waterland – 8%
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Een derde van onze cliënten:
3. Midden- en Zuid-Kennemerland – 4%
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4. Haarlemmermeer – 4%
5. Gooi & Vecht – 5%
6. Rest van Nederland – 18%
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Cliëntwaardering
Samen met onze cliënten en hun ouders. Goede zorg is pas goede zorg als onze cliënten en
hun ouders het zo ervaren. Dit is hun mening.
Gemiddeld rapportcijfer:
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De hulpverlener luisterde voldoende:
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Door de behandeling of begeleiding heb je meer
grip op de problemen of klachten gekregen.
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Samen met PI-scholen
Op de Bascule PI-scholen is zorg en onderwijs nauw met elkaar verbonden.
5 PI-scholen:
PI-school Professor Waterink Noord (Amsterdam),
PI-school Professor Waterink West (Amsterdam),
PI-school Professor Waterink Zuid (Amsterdam),
PI-school De Pionier (Duivendrecht) en
PI-school De Ster (Hoofddorp).
Aantal leerlingen:
2015-2016: 310
2016-2017: 306
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PI staat voor Paedologisch Instituut.

