
Aanmelding & acute zorg 
Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie 

 

Aanmelding & acute zorg is een 
onderdeel van Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie. In de volgende 
situaties krijg je te maken met 
Aanmelding & acute zorg:

Je komt voor het eerst bij Emergis  π
kinder- en jeugdpsychiatrie;

OF
Je hebt ernstige problemen en hebt  π
daarvoor heel snel hulp nodig. We 
noemen dat ‘een crisis’. 

In deze folder lees je er meer over. 



Acute zorg

Wanneer kom je bij ons terecht?
Je komt bij Acute zorg als het 
volgende met jou aan de hand is:

het gaat plotseling heel erg slecht  π
met je;
en het lukt niet om jezelf beter  π
te voelen, ook niet met hulp van 
anderen;
en je hebt meteen hulp nodig.     π

We noemen deze situatie ‘een crisis’. 
Als je nog niet in behandeling bij ons 
bent, neemt de huisarts contact met 
ons op. Ben je wel in behandeling bij 
ons, dan kun je zelf bellen. 

Wat doen wij voor je?
De medewerkers van Acute zorg 
helpen je om je problemen zo snel 
mogelijk minder erg te maken. Ze 
zorgen voor een veilige situatie. 
Je krijgt de hulp thuis of je wordt 
opgenomen in de kliniek. Soms krijg 
je medicijnen. Is de crisis voorbij, 
dan krijg je bijvoorbeeld ambulante 
behandeling of deeltijdbehandeling. 

Wanneer krijg ik hulp?
Bij een crisis geven wij je zo snel 
mogelijk hulp. Dat gebeurt altijd op 
dezelfde dag dat je hulp vraagt.
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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.



Wat gebeurt er na de telefonische 
screening?
Een medewerker van Aanmelding 
& acute zorg kijkt bij welk 
zorgprogramma je het beste past. 
Daarna heb je een gesprek met een 
behandelaar van dat zorgprogramma. 
Voor dit gesprek krijg je per brief 
of e-mail een uitnodiging. Met de 
behandelaar praat je verder over welke 
hulp jij wilt en nodig hebt. 

Welke zorgprogramma’s zijn er?
Een zorgprogramma is een groep 
trainingen, therapieën en andere 
behandelvormen voor kinderen en 
jongeren met ongeveer dezelfde 
problemen. Emergis kinder- 
en jeugdpsychiatrie heeft zes 
zorgprogramma’s:

0-6 jaar;  π
ADHD; π
angst en stemming;  π
autisme; π
eetstoornissen; π
Amares, voor kinderen en jongeren  π
met een lichte verstandelijke 
beperking. 

Aanmelding

Hoe kom je bij ons terecht?
Je huisarts of een andere arts 
heeft je naar Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie gestuurd. Hij of zij 
denkt dat je psychiatrische problemen 
hebt. Je ouders hebben je daarna 
aangemeld bij Aanmelding & acute 
zorg. Of misschien heb je dit zelf 
gedaan.

Wat doen wij voor je?
Nadat je je hebt aangemeld, krijg 
je een telefonische screening. Dat 
is een kort onderzoek per telefoon. 
Een medewerker van Aanmelding 
& acute zorg belt je op en stelt jou 
en je ouders vragen. Wat zijn de 
problemen? Wat gaat goed? Waar 
willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de 
medewerker bij welk zorgprogramma 
jij het beste past. 

Dat is de belangrijkste taak van 
Aanmelding & acute zorg: ervoor 
zorgen dat jij terecht komt bij de 
mensen die jou het beste kunnen 
helpen. 
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Privacy
Alle medewerkers van Emergis 
kinder- en jeugdpsychiatrie hebben 
een beroepsgeheim. Dat betekent dat 
zij anderen niet mogen vertellen wat 
ze over jou weten. Zij mogen alleen 
informatie geven aan anderen als jij 
en/of je ouders daar toestemming 
voor geven. 

Waar moet je op letten? 
Als je je aanmeldt bij Emergis  π
kinder- en jeugdpsychiatrie heb 
je een verwijsbrief van je huisarts 
nodig. Of van een GGD-arts of 
kinderarts.   
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan  π
moeten allebei je ouders en/of 
voogd toestemming geven voor 
jouw screening en behandeling bij 
Emergis. 
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Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

Oostmolenweg 85
4481 PM Kloetinge

Aanmelden van maandag t/m 
vrijdag tussen 8.30 en 11.00 uur
Crisisaanmelding van maandag t/m 
vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.


