Hoe wordt de zorg betaald?
De behandeling bij i-psy wordt door de zorgverzekeraars zonder eigen bijdrage en
zonder eigen risico tot 18 jaar vergoed.
Hoe kunt u zich bij ons aanmelden?
Voor aanmelding is het nodig dat u voor uw kind over een verwijsbrief van huisarts,
kinder- of schoolarts beschikt.
De huisarts kan die digitaal aan ons toezenden. Na ontvangst nemen we met u
contact op en maken afspraken voor een eerste gesprek.
Ook kunt u ons te allen tijden telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 uur tot 17.00 uur. De coördinator Kind & Jeugd zal dan al uw vragen
beantwoorden.
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Informatie voor ouders

i-psy Kind, Jeugd en Gezin
Voor wie is i-psy Kind, Jeugd & Gezin in Utrecht?
Opgroeien en opvoeden zijn ingewikkelde zaken waarbij soms problemen kunnen
ontstaan die ouders en kinderen/jongeren niet alleen kunnen oplossen. Dan is het
verstandig om hulp van buitenaf te betrekken, om weer beter verder te kunnen.
i-psy Kind, Jeugd & Gezin biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders met een
allochtone en autochtone achtergrond, in de leeftijd van -9 maanden tot circa 18 jaar.
Hierbij kan gedacht worden aan psychische klachten en gedragsproblemen in de
opvoedingssituatie thuis en op school. We bieden eveneens diagnostiek en behandeling
bij kinderen en jongeren waarbij u of iemand anders een psychiatrische stoornis
vermoedt zoals b.v. AD(H) D, een aan autisme aanverwante stoornis, angststoornissen of
een ander ontwikkelingsprobleem.
Snelle en efficiënte werkwijze
We streven ernaar om u zo snel mogelijk onze hulp aan te kunnen bieden. Binnen
maximaal 4 weken na aanmelding vindt een eerste gesprek plaats met u, de ouders en/
of het kind en onze behandelaar.
We streven ernaar dat de hulpverlener die u bij het eerste gesprek (intake) ontmoet ook
de verdere diagnostiek en behandeling zelf uitvoert. Het lijkt ons in uw belang dat u en
uw kind zo min mogelijk wisselingen van hulpverleners moeten ondergaan.
Na aanmelding ontstaan in principe geen wachtlijsten meer tussen de diagnostiekfase
en de behandeling binnen i-psy. Soms is het nodig om uw kind door te verwijzen naar
een andere instelling die beter bij uw probleem aansluit.
Alle hulp wordt met toestemming van en in overleg met u en/of uw kind besproken en
uitgevoerd.

Zorg in eigen taal
Het team bestaat uit ervaren specialisten zoals een kinder- en jeugdpsychiater,
gz-psychologen, orthopedagogen en systeemtherapeuten.
Bij i-psy Utrecht werken hulpverleners met verschillende culturele achtergronden. Al onze
professionals zijn in Nederland opgeleid en werken systeemgericht en cultuursensitief
en waar nodig in eigen taal. Als er geen hulpverlener aanwezig is die uw taal spreekt,
huren we een tolk in.

