
	  

	  
	  

 
 

	  

	  
	  

 
 

Wat doen wij?   
Wij zijn Fides Amsterdam begonnen in de overtuiging en met het geloof dat psychische zorg in Amsterdam 
beter moet en ook beter kan. Fides betekent ‘vertrouwen’ en dat is waar wij als psychiaters voor staan. 
Wij willen dat u zich bij ons welkom en gezien voelt. Het is voor u prettig dat u meteen op de juiste plek
komt en niet steeds hetzelfde verhaal hoeft te vertellen aan verschillende personen. Bij Fides Amsterdam zal
de behandeling worden gedaan door de psychiater waarmee u ook het intakegesprek heeft gehad. 

Wij streven er zo veel mogelijk naar een omgeving te creëren waar u zich vertrouwd voelt. Dit doen we door
u te ontvangen in een nette en verzorgde praktijk maar vooral ook door de hoogste kwaliteit aan zorg te 
bieden. Bij ons heeft u te maken met psychiaters. Het verschil tussen psychiaters en psychologen is dat wij 
als psychiaters ook medisch specialist zijn en ook lichamelijke aspecten overwegen. Dat houdt in dat wij 
zowel psychotherapie als medicatie kunnen geven en indien nodig ook in een geïntegreerde behandeling.

Samenwerken en openheid is voor ons belangrijk. Als u naar het ziekenhuis gaat voor een operatie wilt u 
graag weten wat er precies wordt gedaan en wat de eventuele risico’s of nadelen van zo’n operatie kunnen 
zijn. Wij denken dat dit met een psychisch behandelplan niet anders hoeft te zijn. Wij zullen open en in 
samenspraak met u bespreken welk behandelplan we zullen volgen en zullen dit ook tijdens de behandeling 
regelmatig evalueren.

Indien gewenst en in overleg met u kunnen en zullen we ook samenwerken met uw omgeving, uw verwijzer, 
de andere behandelaars van Fides Amsterdam of met experts in verschillende deelgebieden van de 
psychiatrie. Voor de beste zorg op maat.

Onze psychiaters 

Janneke Prein, Sophie Vreeburg, Josine van Mill

Aanmelden
U kunt zich aanmelden of u laten aanmelden door uw huisarts. 
Tevens kunt u contact opnemen met ons voor een vrijblijvende, 
oriënterende telefonische kennismaking. Om in aanmerking 
te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u een
verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist te hebben. 
Ook is het mogelijk om zonder verwijzing in behandeling 
te komen. U zal dan de behandeling zelf moeten betalen.

Contact
De gesprekken vinden plaats op het Coachhuis, van Eeghenlaan 27, Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen (06-51761957 / info@fides-amsterdam.nl).
Zie voor verdere informatie onze website: www.fides-amsterdam.nl.


