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Zorgprogramma 0 tot 6 jaar 
Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie 

 

Maakt u zich zorgen over het gedrag 
van uw baby, peuter of kleuter? 
Ontwikkelt uw kindje zich anders dan 
leeftijdsgenootjes? Kan de huisarts of 
het consultatiebureau u niet verder 
helpen? Dan kunt u onderzoek 
en begeleiding krijgen vanuit het 
zorgprogramma 0 tot 6 jaar van 
Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie. 
In deze folder leest u daar meer over.



Over Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie
Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie 
geeft hulp aan kinderen en jongeren 
met psychiatrische problemen. Dat 
gebeurt thuis, ambulant, in deeltijd, 
of in de kliniek. Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka 
en Amares. Ithaka is voor kinderen 
en jongeren tot 18 jaar. Amares 
is voor kinderen en jongeren die 
naast psychiatrische problemen ook 
een lichte verstandelijke beperking 
hebben. Zij zijn 4 tot 23 jaar. 

Voor wie is dit zorgprogramma?
Het zorgprogramma 0 tot 6 jaar 
is bedoeld voor ouders die zich 
zorgen maken over hun baby, 
peuter of kleuter. U, of bijvoorbeeld 
uw huisarts, denkt dat uw kind 
psychiatrische problemen heeft, of 
problemen met de ontwikkeling of het 
gedrag. U merkt bijvoorbeeld dat uw 
kind:

 π (onverklaarbare) driftbuien heeft;
 π  slaapproblemen heeft;
 π  eetproblemen heeft;
 π  angstig is;
 π  veel huilt;
 π  moeilijk contact maakt; 
 π  onrustig is;
 π  een erge gebeurtenis heeft 

meegemaakt (trauma).

Hoe meldt u zich aan?  
U heeft een verwijzing nodig van uw 
huisarts, kinderarts of een andere 
arts. Met die verwijzing kunt u zich 
per telefoon aanmelden bij Ithaka van 
Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie. 
U kunt bellen op maandag t/m vrijdag 
van 08.30 uur tot 11.00 uur. Telefoon 
0113 26 79 13. 

Tijdens dit aanmeldgesprek stelt een 
medewerker vragen over uw kindje en 
over de hulp die u wilt. Hij/zij bekijkt 
of Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie 
u en uw kindje kunnen helpen. Of dat  
een andere organisatie u beter kan 
helpen. 

Wat gebeurt er na de aanmelding?
Na uw aanmelding is er een 
screening. De screening begint met 
een gesprek waarin u uw zorgen 
over uw kindje bespreekt met een 
gedragswetenschapper. Bijna altijd is 
ook een psychiater aanwezig. Heeft u 
rapporten van eerdere onderzoeken? 
Dan kunt u die meenemen. Kort na 
het gesprek volgt er:

 π een kinderpsychiatrisch onderzoek;
 π een observatie bij u thuis;
 π en een gesprek met u over de 

ontwikkeling van uw kind. 



Krijgt uw kind medicijnen?
Jonge kinderen geven we liever geen 
medicijnen. En wanneer medicijnen 
echt nodig zijn, geven we zo weinig 
mogelijk. 

Met welke medewerkers krijgt u te 
maken?
Wij werken met een multidisciplinair 
team. Dat betekent dat verschillende 
specialisten in het team zitten: een 
kinder- en jeugdpsychiater, GZ-
psychologen, gedragswetenschappers, 
een systeemtherapeut, KIT-
medewerkers en soms een 
kinderarts. We kunnen logopedisten 
en fysiotherapeuten voor kinderen 
inschakelen als dat nodig is. 

Hoe lang duurt de behandeling? 
Hoe lang de behandeling duurt, 
is voor iedereen verschillend. We 
proberen de behandeling zo snel 
mogelijk te starten en zo kort mogelijk 
te laten duren. Voor sommige 
behandelingen is er een wachtlijst. 
Zodra uw kind zes jaar wordt, gaat hij/
zij naar een ander zorgprogramma.

Wat is diagnostisch onderzoek?
Soms kunnen we tijdens de screening 
niet ontdekken wat de oorzaak is 
van de problemen van uw kindje. 
Dan is extra onderzoek nodig. We 
noemen dat diagnostisch onderzoek. 
Voorbeelden:

 π het ontwikkelingsniveau of 
de intelligentie van het kind 
onderzoeken;

 π observeren hoe het kind zich thuis,  
gedraagt, of op school of in de 
peuterspeelzaal;

 π informatie opvragen op school of 
bij de peuterspeelzaal;

 π observeren hoe het kind speelt. 
Na de onderzoeken doen we een 
voorstel voor de behandeling. 

Hoe ziet de behandeling eruit?
De behandeling bestaat vooral uit 
begeleiding van u als ouder(s). 
Daarvoor komen we het liefst bij u 
thuis. Uw kindje voelt zich daar het 
meest veilig en we kunnen direct zien 
hoe uw kindje zich thuis gedraagt. 
Natuurlijk proberen we ook school of 
de peuterspeelzaal te betrekken bij 
de begeleiding. Soms krijgt uw kindje 
ook zelf behandeling, alleen of samen 
met u in bijvoorbeeld de spelkamer. 
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www.emergis.nl
Kies voor ‘Ik ben jonger dan 18 jaar’

aanmeldingkenj@emergis.nl

0113 26 79 10

@




 Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

Oostmolenweg 85
4481 PM Kloetinge

Opt-outregeling
Al u niet wilt dat de diagnose van uw 
kind vermeld wordt op de factuur die 
wij naar de gemeente sturen, kunt u 
dat aangeven. Vraag de behandelaar 
om het formulier Privacyverklaring 
jeugd ggz en vul het in. U kunt het 
formulier ook downloaden op onze 
website: http://www.emergis.nl/
ikben-jonger-dan-18-jaar/aanmelden/.
Daar vindt u ook meer informatie over 
de regeling.

Hoe eindigt de behandeling?
Na de behandeling heeft u een 
gesprek met de behandelaar. Met 
hem/haar kunt u bespreken of u 
tevreden bent met de hulp. Kan 
Emergis nog iets voor u doen? Kan 
een andere instelling u helpen? Of 
sluiten we de behandeling af? 

Waar is het?
Voor screening en diagnostiek gaat
u naar Ithaka van Emergis kinder- 
en jeugdpsychiatrie in Kloetinge. 
Behandelingen kunnen plaatsvinden 
op verschillende locatie of thuis. 

Hoe zit het met privacy?
Alle medewerkers van Emergis kinder- 
en jeugdpsychiatrie hebben een 
beroepsgeheim. Dat betekent dat zij 
anderen niet mogen vertellen wat ze 
over uw kind weten. Zij mogen alleen 
informatie geven aan anderen als u 
daar toestemming voor geeft.
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