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De personen op de foto’s zijn modellen en worden
alleen gebruikt voor illustratieve doeleinden.

i-psy voorkomt en behandelt
problemen die samenhangen met
migratie en het leven in twee culturen.
Heimwee, eenzaamheid, onverwerkt
verdriet kunnen veel invloed hebben
op het psychisch welzijn.
Een kwart van de Nederlanders kampt
met psychische problemen. Mensen die
hun wortels hebben in een andere cultuur dan de westerse, hebben hier nog
vaker last van. i-psy biedt passende hulp,
met oog voor de sociale context, culturele achtergrond en voorkeurstaal van
patiënten.
Wie wij zijn
i-psy biedt cultuur sensitieve zorg vanuit
een systemisch perspectief. Wij spannen
ons tot het uiterste in om de juiste match
te maken tussen patiënt en behandelaar;
zodat mensen bij voorkeur geholpen
worden door iemand met dezelfde
culturele achtergrond die dezelfde taal
spreekt. i-psy wil als specialist in interculturele psychiatrie bijdragen aan de
kwaliteit van leven van mensen en van
de samenleving.

Als het kan bieden wij
hulp dicht in de buurt;
bij de huisarts, via internet
of in de wijk

Voor wie zijn wij er?
Wij behandelen psychische problemen,
zoals:
• depressie
• angst- en stemmingsstoornissen
• problemen rond seksualiteit
• persoonlijkheidsproblemen
• problemen binnen het gezin die te
maken hebben met het opgroeien
in twee culturen (i-psy Kind, jeugd
en Gezin)
In de praktijk hangen deze psychische
klachten vaak samen met:
• 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

Samen kunnen we meer betekenen
i-psy is onderdeel van Parnassia Groep.
Elf merken die ieder een eigen specialisme hebben vormen de Parnassia
Groep. Samen bieden zij hulp voor alle
voorkomende psychische problemen,
van lichte tot (zeer) zware problematiek.
Als het kan bieden wij hulp dicht in de
buurt; bij de huisarts, via internet of in
de wijk. Als er intensievere hulp nodig
is, bieden wij de zorg op één van onze
locaties. We werken op basis van de
meest actuele wetenschappelijke kennis
en de professionele kennis en ervaring
van onze medewerkers en ervaringsdeskundigen. i-psy is het onderdeel dat
interculturele psychiatrie biedt.
Zeker van de beste zorg
We werken in kleinschalige, deskundige
behandelteams. Iedere patiënt heeft

zijn eigen verhaal; we gaan uit van
ieders unieke sociale en culturele achtergrond, omgeving, persoonlijkheid,
behoeften en mogelijkheden. Samen
met de patiënt kijken we welke hulp
nodig is voor het herstel van zijn of
haar geestelijke gezondheid.
Samen beter worden
We stellen ons op als partner voor de
patiënt en voor iedereen die hulp kan
bieden, zoals familie, direct betrokkenen, huisartsen, ziekenhuizen en andere
instellingen. Met gemeenten, verzekeraars
en andere financiers en overheden
voelen we ons verantwoordelijk om
onze hulp zo goed en dichtbij mogelijk
te organiseren. Omdat we nauw samenwerken met iedereen die iets kan
betekenen en steeds vernieuwen, betekenen we samen meer voor patiënten.

