i-psy Kind, Jeugd en Gezin in Utrecht
Voor wie is i-psy Kind, Jeugd & Gezin in Utrecht?
i-psy Kind Jeugd & Gezin is een 2e-lijns GGZ-instelling en richt zich op de ambulante
diagnostiek en behandeling, van kinderen en jeugdigen en hun ouders met een
allochtone en autochtone achtergrond, in de leeftijd van -9 maanden tot circa 18
jaar. Hierbij kan gedacht worden aan de meest voorkomende psychische klachten en
psychiatrische stoornissen.
Wij bieden verschillende behandelmogelijkheden zoals o.a.:
• Individuele gesprekken
• Groepsbehandelingen
• Systeemgesprekken
• Ouderbegeleiding
• Medicatiebehandeling
• Ouder-kind behandelingen in het kader van Infant Mental Health (tot circa 6 jaar)
• Samenwerking met het systeem van onze cliënten, met scholen en andere
zorgverleners.
Zorg in eigen taal
Waar nodig worden cliënten geholpen in eigen taal hetzij door een medewerker die de
taal van de cliënt spreekt, hetzij door middel van een tolk.
Snelle en efficiënte werkwijze
Binnen maximaal 4 weken na aanmelding vindt een eerste gesprek plaats met een
behandelaar van i-psy.
We streven ernaar dat de intaker ook de diagnosticus en eventueel behandelaar is, zodat
ouders en kind zo min mogelijk wisselingen moeten ondergaan.
Na aanmelding ontstaan in principe geen wachtlijsten meer tussen diagnostiek en
behandeling binnen i-psy.

Ervaren specialisten
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.
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.
Welke patiënten kunnen niet bij ons terecht?
Wij bieden geen behandelingen voor kinderen bij wie sprake is van:
• Primaire verslavingsproblematiek
• Ernstige verstandelijke beperking
• Gedwongen hulpverlening
• Patiënten met verhoogde crisisgevoeligheid
Aanmelding
Voor informatie en aanmelding van een kind of jongere zijn we telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Een verwijsbrief van huisarts,
kinder- of schoolarts is hierbij noodzakelijk. Deze kan ook via zorgdomein aan ons
gestuurd worden en geldt als aanmelding. Na ontvangst wordt er contact opgenomen
met de cliënt.
Waar?
i-psy Utrecht
Giessenplein 59 H
3522 KE Utrecht
T 088 358 92 92
F 088 358 41 18
receptie-utrecht@i-psy.nl

www.i-psy.nl

