Wat kan i-psy voor u en uw
familie betekenen?

Aanmelden en intake

Wij bieden behandeling om te leren omgaan met psychiatrische
problemen, zoals: depressie, angststoornissen, moeite met
zelfbeheersing, vragen rondom seksualiteit en persoonlijkheidsproblemen; die kunnen samengaan met:
•
•
•

i-psy behandelt en begeleidt volwassenen, jongeren en
kinderen met verschillende culturele achtergronden en
uiteenlopende psychiatrische problemen. Onze patiënten
komen uit verschillende culturen, net als onze hulpver
leners. Wij proberen u zo goed mogelijk te koppelen
aan een medewerker die uw taal en cultuur begrijpt.
Hierdoor kunt u een goede vertrouwensband opbouwen.
Ons motto: Zorg in eigen taal en cultuur!

•
•
•
•
•

ernstige heimwee en het gevoel nergens bij
te horen
gedwongen verlies van familieleden en land
van herkomst
cultuurverschillen die kunnen uitmonden in
huiselijk geweld
opgroeien binnen twee culturen en de
problemen die kinderen daarbij ervaren
onbegrepen/onverklaarbare lichamelijke klachten
onverwerkte traumatische gebeurtenissen
worsteling met de eigen identiteit
voorkomen van terugval bij mensen met een
strafmaatregel

Kosten
Uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekering. Ziet u
om financiële redenen af van behandeling? Informeer dan eerst
naar de vergoedingsregelingen bij de vestiging van uw keuze of
kijk op www.ipsy.nl.

Hoe werkt i-psy?

Contactgegevens

Bij i-psy werken hulpverleners met verschillende culturele
achtergronden. Al onze professionals zijn in Nederland opgeleid.
Het team bestaat uit zeer ervaren specialisten zoals psychiaters,
kinder- en jeugdpsychiaters, artsen, psychotherapeuten,
(klinisch) psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen en
systeemtherapeuten. Onze medewerkers zijn er voor u en voor
uw familie en naasten. We streven ernaar het eerste gesprek met
u binnen 10 werkdagen na aanmelding te voeren, dit noemen
wij het intakegesprek. Uw behandeling begint over het
algemeen binnen 25 werkdagen na aanmelding. Dit is afhankelijk van de vestiging waar u behandeld wilt worden en uw
voorkeur, bijvoorbeeld voor de taal. Op onze website vindt u
de meest actuele wachttijden: www.ipsy.nl.

i-psy heeft een groot aantal vestigingen verdeeld over Nederland.
Voor een actueel overzicht verwijzen wij u naar onze website:
www.ipsy.nl.
Onze kernwaarden:
toegankelijk, specialistisch, vernieuwend en herkenbaar!

Behandeling, onderzoek en diagnose
Wij geven onze behandeling of begeleiding individueel en/of in
groepen. We starten iedere behandeling met een onderzoek,
daaruit volgt een diagnose. Na de diagnose maken wij samen
met u een behandelplan dat bij u past. Als het nodig is krijgt u
medicijnen voorgeschreven. Om u te ondersteunen bij uw
herstel geven wij ook trainingen, zoals een assertiviteitstraining
of een sociale vaardigheidstraining. Daarnaast begeleiden wij u
bij uw contact met andere instanties zoals Maatschappelijk Werk,
Woningbouwvereniging en Sociale Dienst.
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i-psy, dé organisatie voor
specialistische interculturele
psychiatrie

U kunt zich aanmelden via: www.ipsy.nl. Bellen of langs komen
op een van onze vestigingen kan ook. Voor wij u in behandeling
kunnen nemen, hebben wij een verwijsbrief van uw (huis)arts
nodig. Neemt naar het intakegesprek uw bewijs van ziektekosten
verzekering (pasje) en geldig identiteitsbewijs mee.

i-psy is onderdeel van de Parnassia Groep
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