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Nieuwe naam
NL-PSY, Centrum voor psychiatrie en psyche, is de nieuwe naam voor Centrum voor Jeugd, Gezin en Psyche. Zoals u
van ons gewend bent richten wij ons op kinderen, jeugd, gezinnen, volwassenen en ook ouderen.
Verwijzen via ZorgDomein – NL-PSY
U kunt vanaf nu digitaal naar ons verwijzen via ZorgDomein. Ook kunt u uw verwijsbrief per post of mail sturen naar
onze hoofdlocatie of aan de patiënt meegeven. Wilt u vooraf even overleggen? We staan u graag te woord.
Geen wachtlijsten!
NL-PSY kent geen wachtlijsten! Wanneer wij de aanmelding hebben ontvangen, starten we direct met een
intakegesprek en met de vervolggesprekken van de behandeling.
Nieuwe locatie Meppel
NL-PSY is nu ook gevestigd in Spectrum Medisch Centrum Meppel, Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel. Alle activiteiten
van de voormalige locatie in Steenwijk worden verplaatst naar de nieuwe locatie in Meppel.
Casemanagement voor ouderen
Sinds kort bieden wij ook case-management voor ouderen en maken we deel uit van het Netwerk Dementie Drenthe.
Uitbreiding behandelaanbod
NL-PSY heeft het behandelaanbod uitgebreid met psychomotorische therapie.
Meer over ons….
Gespecialiseerde GGZ voor jeugd, volwassenen en ouderen
NL-PSY biedt gespecialiseerde GGZ hulp aan jeugd, volwassenen en ouderen.
Expertise
Bij ons werken alleen geregistreerde (GZ) psychologen, orthopedagogen, psychiater, verpleegkundig specialist,
psychomotorisch therapeut en verpleegkundigen. We zijn aangesloten bij het Netwerk Dementie Drenthe, KLIK
Drenthe en werken samen met PRO Zwolle.
Gemeenten (jeugdpsychiatrie)
NL-PSY heeft contracten met gemeenten in Drenthe, Overijsel, Groningen en Flevoland. Wij verzorgen de
aanmeldingen bij de gemeenten.
Zorgverzekeraars (volwassenen en ouderen)
Onze hulp wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Uiteraard is er wel het (wettelijk) eigen risico.

Hoofdlocatie Hoogeveen
NL-PSY
Fabrieksweg 4
7902 NM Hoogeveen
Telefoon: 0528-769033
FAX: 0528-859046
info@nl-psy.nl
www.nl-psy.nl

Zwolle
Munterkamp 75, 8014 DM
Meppel
Schoolstraat 4, 7941 CA
Emmen
Hooggoorns 24, 7812 AM
Dedemsvaart
Julianastraat 78/80, 7701 GN

HKZ gecertificeerd
NL-PSY is een HKZ gecertificeerde instelling.

Website
Uitgebreide informatie over ons kunt u vinden op
onze website www.NL-PSY.nl

