
Queeste biedt ambulante be
geleiding en behandeling aan 
kinderen, jongeren en volwas
senen met een psychische/psy
chiatrische problematiek, wel 
of niet met een verstandelijke/ 
lichame  lij ke beper king. 

Daarnaast biedt Queeste 
logeermogelijkheden in 
Logeerhuis Het Molenhuis en 
bij logeergezinnen, en wonen/
dagbesteding op Zorgboerderij 
Novalishoeve op Texel. 

Queeste is een instelling van 
de Raphaëlstichting, een zorg
aanbieder in Noord en Zuid
Holland.

Expertise en Consultatie 
GGZ/LVG

Queeste
Centrum Antroposofische 
Gezondheidszorg

Queeste
Centrum Antroposofische Gezondheidszorg

Frieseweg 109
1823 CC Alkmaar

Tel.: 072-5660166
Fax: 072-5660160

info@queeste.nl

Telefonisch bereikbaar 
vanaf 8.30 uur tot 17.00 
uur op werkdagen

www.queeste.nl

Bij Queeste staat de vraag van de ander 
centraal. We willen ons met die vraag 

verbinden en samen op weg gaan 
om het antwoord te vinden.

Wij gaan ervan uit 
dat ieder mens een eigen 
innerlijke richting heeft. 

De ontdekking van deze richting 
gaat gepaard met vragen 

die soms heel complex zijn.

Queeste – heel de mens



Ons aanbod:

1.Diagnostiek bij kinderen en volwassenen
• intelligentieonderzoek
• persoonlijkheidsonderzoek
• psychiatrisch onderzoek
• spelobservatie
• onderzoek naar autisme (door autisme-team)
• onderzoek naar sterkte-zwakte in het systeem 

van de cliënt

2.Behandeling van kinderen en volwassenen
• (antroposofische) medicamenteuze therapie
• psychotherapie/gesprekstherapie 
• EMDR (voor traumata)
• gezinstherapie, oudergesprekken, Triple-P, IAG, 

PPG
• groepstherapie, zoals mindfulness, specifiek 

voor LVG/GGZ
• niet-verbale therapieën, zoals:
   euritmietherapie
   muziektherapie
   kunstzinnige therapie
   spraaktherapie
   speltherapie
   PMT

Queeste heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een 
gezondheidscentrum met een breed aanbod voor GGZ- 
en LVG-cliënten.
Onze kennis en vaardigheden stellen wij ook beschikbaar aan 
collega-instellingen.

Bekostiging en tarieven

Er zijn drie manier van bekostiging:
1. Als er een verzoek komt inzake een cliënt met 
een behandelvraag, dan zal eerst onderzocht 
worden of hierop kan worden ingegaan met een 
verwijzing van de (huis)arts. In dat geval gaat de 
vraag naar onze GGZ-afdeling en wordt er een 
DBC geopend. De bekostiging loopt via de ziek-
tekostenverzekering van de cliënt. 

2. Het kan ook zijn dat wij binnen een ZZP-indi-
catie (of anderszins) het deel ‘behandeling’ op 
ons nemen (in overleg natuurlijk met u). Dan zijn 
wij ‘onder-aannemers’ en gaat de factuur naar de 
‘hoofd-aannemer’.  

3. Als de vraag niet binnen een DBC of ZZP 
valt, betaalt u of de cliënt zelf de factuur (even-
tueel kan dit gedeeltelijk door de aanvullende 
ziektekos tenverzekering van de cliënt betaald 
worden).
Alle uren die aan de vraag worden besteed, 
behalve het vooroverleg, worden gefactureerd 
(direct en indirect cliëntencontact, overleg, ver-
slaglegging, reistijd).

Het uurtarief is afhankelijk van de discipline die 
wordt ingezet.
Voor een (GZ) psycholoog, GGZ-arts, (kinder- en 
jeugd) psychiater bedraagt het tarief € 120,00 per 
uur. Voor een HBO-therapeut: € 90,00 per uur.

Er wordt vooraf een offerte gemaakt.

Contact: Erik Beemster e.beemster@queeste.nl  
tel.: 072-5660166

Expertise en Consultatie GGZ/LVG

3.Consultatie
Voor het vinden van antwoorden op de queeste 
van een cliënt, daar waar dit tot nu toe nog onvol-
doende is gelukt. We beschikken over:
• (kinder- en jeugd) psychiaters
• klinisch psycholoog/psychotherapeut,
• GZ-psycholoog
• orthopedagogen
• systeemtherapeuten
• SPV
• casemanagers, netwerkdeskundigen
• gespecialiseerde ambulante begeleiders (LVG/

GGZ)

4.Het geven van
• cursussen (psychiatrie bij LVG, gespreksvaar-

digheden, mindfulness, levensboek e.a.),
• supervisie (individueel of groepsgericht), 
• coaching (van groepsleiders en medewerkers in 

het algemeen), 
• teamondersteuning (teambuilding, organi-

satievraagstukken e.d.)


