Werkwijze
De hulpverleners van i-psy werken aanvullend op de overige zorg aan de patiënt.
De dienstverlening van i-psy Forensisch bestaat uit consultatie, diagnostiek, cobehandeling of een complete behandeling. Behandeling op locatie en in detentie is
mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Informatie en advies
U kunt met uw vragen, met een specifieke hulpvraag van uw patiënt of voor advies
terecht bij ons via telefoonnummer 06 10 77 05 37.
Het werkgebied beslaat momenteel Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel en
Drenthe. Kijk voor nadere informatie op www.i-psy.nl.
Aanmelden kan via Ifzo en het loket forensische zorg.

www.loketforensischezorg.nl
Meer informatie:
T 06 10 77 05 37

www.i-psy.nl

i-psy is onderdeel van Parnassia Groep

Interculturele
Forensische zorg
Ruimte voor het persoonlijke verhaal

i-psy Interculturele Forensische zorg
De culturele afkomst en migratiegerelateerde factoren hebben direct invloed op
de problemen van patiënten in de forensische psychiatrie. i-psy werkt in de context
van de culturele afkomst om migratieproblematiek te plaatsen en te behandelen.
De culturele afkomst
De aanpak van i-psy Forensisch richt zich op de persoon, zijn omgeving en de culturele
en religieuze achtergronden. De deskundigheid van i-psy betekent dat zowel een delict
als de multiculturele afkomst van de patiënt centraal staan. De medewerkers kennen
andere culturen en religies grondig en zijn zeer bedreven in het herkennen van en
omgaan met culturele factoren en migratieproblematiek.

‘De aanpak richt zich op de persoon, zijn
omgeving en de culturele en religieuze
achtergronden’
Migratie
Migratieproblemen ontstaan wanneer er een grote culturele verandering in iemands
leven plaatsvindt. Niet alleen bij de migrant zelf, maar ook voor de mensen in de
omgeving van die persoon verandert er veel. Wanneer families bijvoorbeeld gescheiden
zijn door migratie en zich later weer herenigen, vraagt dit om een flinke aanpassing voor
alle leden van het gezin. i-psy Forensisch helpt de patiënt om te gaan met de culturele
verschillen die zich rond migratie voordoen.

De omgeving van de patiënt
Verschillen in de culturele achtergronden, binnen en buiten het gezin, hebben niet alleen
invloed op psychiatrische problemen van de patiënt, maar ook op de steun die de patiënt
van zijn omgeving kan verwachten. Bij het behandelen houdt i-psy Forensisch daar
nadrukkelijk rekening mee. Het versterken van het steunsysteem vormt een belangrijk
onderdeel van de aanpak.

‘Op i-psy locaties werken hulpverleners
met verschillende culturele achtergronden’
Zorg in eigen taal
Op de verschillende locaties werken hulpverleners met verschillende culturele
achtergronden. i-psy medewerkers spreken samen meer dan 100 talen. Dat biedt grote
voordelen in het contactleggen met de patïent.

