Samenwerken in zorg
Een goede samenwerking is essentieel voor
het leveren van hoogwaardige zorg. Wij
werken dus samen met huisartsen en praktijkondersteuners, maar ook met specialisten
die in het ziekenhuis werken zoals kinderartsen. Daarnaast werken we samen met andere
medisch
specialistische
GGZ-instellingen,
zodat wij u en uw kind, mocht dat nodig zijn,
gemakkelijk kunnen doorverwijzen naar de
juiste organisatie.
We werken ook nauw samen met buurtteams.
Het kan zijn dat uw kind hulp krijgt van zowel
een professional verbonden aan het buurtteam, als bij ons. In dat geval zorgen wij
ervoor dat er zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen de verschillende organisaties en
hulpverleners, zodat uw kind de meest efficiënte zorg krijgt.
Samenwerking met scholen
Wij werken al jaren nauw samen met scholen
in Midden-Nederland en komen regelmatig op
scholen om kinderen te observeren in de klas.
Hierdoor krijgen we een goed beeld van de
problematiek waar uw kind tegen aanloopt op
school en kunnen we advies uitbrengen aan
leerkrachten. Hierdoor kunnen zij de lesmethode gericht aanpassen of weten zij beter
hoe ze met de problematiek om kunnen gaan.
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Psychische en psychiatrische hulp aan
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar
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Infant Mental Health:

zorg voor de allerkleinsten
PsyMens Kind en Jeugd biedt ook specialistische
zorg aan jonge kinderen (0-6 jaar) en hun
ouders/verzorgers. Infant Mental Health (IMH)
draait om de basis voor een veilige ontwikkeling:
een goede band tussen de ouders/ verzorgers en
het zeer jonge of nog ongeboren kind. Door
bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, trauma en
(ontwikkelings-) psychopathologie bij ouder/verzorger of kind kan de ontwikkeling van het kind
onder druk komen te staan. De essentie van IMH
ligt dan in het bevorderen van de kwaliteit van de
ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het
jonge opgroeiende kind te optimaliseren.

Onze zorg is gericht op de volgende
(ontwikkelings) stoornissen:
Aandachtstekortstoornissen (ADHD/ADD)
Autisme spectrum stoornissen
Angststoornissen
Hechtingsstoornissen
Slaapstoornissen als gevolg van een psychische/
psychiatrische stoornis
Eetstoornissen
Gedragsstoornissen
Emotieregulatie-, impulsbeheersingsstoornissen
Ouder-kindrelatieproblematiek/
gezinsproblematiek

Wilt u informatie of advies?

Informatie over PsyMens

Diagnostiek en behandeling

PsyMens is een middelgrote en laagdrempelige
instelling waar de hulpvraag van ouder/verzorger en
kind centraal staat. Bij PsyMens Kind en Jeugd
kunnen kinderen en jongeren terecht van 0 tot 23
jaar met (complexe) psychische of psychiatrische
problemen. Dit kunnen gedrags-, emotionele-,
sociale of leerproblemen zijn.

Diagnostiek
Wanneer de intake onvoldoende informatie
verschaft over de aard en ernst van de problematiek, wordt er een psychodiagnostisch onderzoek
aangeboden. Elk psychodiagnostisch onderzoek kan
bestaan uit een aantal deelonderzoeken afgestemd
op de specifieke problematiek van het kind of de
jongere en/of de ouders/ verzorgers. Afhankelijk
van de aard van de klachten, kan onderzoek
bestaan uit:

Onze teams bestaan uit GZ-psychologen, orthopedagogen, klinisch
psychologen, verpleegkundig specialisten, psychotherapeuten en psychiaters. Allen gespecialiseerd in kinderen en
jongeren. Samen maken zij een gedifferentieerd zorgaanbod mogelijk, waarbij ieder kind
de deskundigheid krijgt die het beste aansluit
op zijn of haar problematiek. Er wordt alleen
gewerkt met wetenschappelijk effectief bewezen
methoden van diagnosticeren en behandelen.
PsyMens biedt naast Jeugd GGZ ook Jeugdhulp.
Hierbij wordt (opvoed-)ondersteuning en begelei030gegeven
605 25 in
00de omgeving van het kind, waarbij
ding
ook ouders/ verzorgers en andere gezinsleden de
aandacht krijgen die ze nodig hebben.
Vergoeding
PsyMens heeft met alle gemeenten in MiddenNederland contracten gesloten. De geleverde zorg
wordt daarom volledig vergoed (Stad Utrecht
middels PGB). Een overzicht van de gemeenten
waarmee wij een contract hebben treft u aan op
onze website www.psymens.nl.
PsyMens ZorgGroep
PsyMens is onderdeel van PsyMens ZorgGroep,
waartoe ook ComeniusGGZ en de Praktijk voor leeren gedragsadviezen behoren.
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 - 251 57 90.

Intelligentieonderzoek
Neuropsychologisch onderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek
Dyslexieonderzoek
Gezinsonderzoek
Ontwikkelingsanamnese
Sociaal-emotioneel onderzoek
Onderzoek door een kinderen jeugdpsychiater
Schoolobservatie
Spelobservatie
Behandeling
Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten
kunnen er verschillende soorten behandeling ingezet worden, zoals:
Kortdurende psychologische behandeling
Psychotherapie
Speltherapie
EMDR
Oudercursus ADHD en autisme
Ouderbegeleiding
(Gezins-)systeemtherapie
Emotie Regulatiegroep
Groep voor kinderen en jongeren met autisme
Medicamenteuze behandeling

Wij staan u graag te woord!

