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Overname Ars Curae

Geachte leden van de raad,

Op 11 mei 2017 bent u per raadsbrief (kenmerk 1373093) geihformeerd over het
faillissement van zorgroep Ars Curae. Deze zorggroep was werkzaam in de jeugd
geestelijke gezondheidszorg en had 4 kinderen uit de Beemster in zorg.

Wij kunnen u melden dat Ars Curae wordt overgenomen door zorgaanbieder
Hersencentrum. Dit is een bekende aanbieder bijde gemeente. Zij neemt Ars Curae met
ingang van 28 mei 2017 over en dus ook de afdeling uit Purmerend, de Spel Psychologen

Vervolqhulp
De overgang naar een andere zorgaanbieder heeft geen invloed op het recht op hulp.
Kinderen behouden dezelfde rechten op hulp. lnmiddels is bekend dat de locatie in
Purmerend open blijft. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de huidige behandelaren en is
aan hen een voorstel gedaan om bij Hersencentrum in dienst te komen. Uitgangspunt is dat
kinderen en ouders/ verzorgers zo min mogelijk last hebben van de doorstart en de
behandeling zoveel mogelijk wordt voortgezet met de huidige behandelaren als dit gewenst
is.

lnformatie
Ouders/ verzorgers en kinderen vanaf twaalf jaar zijn inmiddels per brief geTnformeerd over
de overname. Een medewerker van Spel Psychologen zal tussen 1 en 14 juni contact met
hen opnemen om afspraken te maken over de vervolghulp.
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Hoogachtend,
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Als ouders/verzorgers of kinderen toch naar een andere zorgaanbieder willen dan kunnen
zij contact opnemen met de consulenten van het loket jeugd Gemeente Purmerend. ln de
brief staan hun namen en directe nummers vermeld, zodat men gelijk de juiste persoon aan
de telefoon krijgt.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de hulp voor de kinderen uit de Beemster op een
goede manier wordt voortgezet.
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