Bereikbaarheid kinder- en jeugdpsychiaters voor huisarts en medisch
specialist

Tijdens kantooruren (8.30 - 17.00 uur)
Consultatie
De kinder- en jeugdpsychiaters van Altrecht Kinder- en jeugdpsychiatrie hebben een achterwachtrooster en
zijn dagelijks bereikbaar voor overleg over patiënten t/m 18 jaar voor consultatie.
 De huisarts of medisch specialist kan via Altrecht Entree (030 2308 555) worden doorverbonden met de
frontoffice Kinder- en jeugdpsychiatrie (030 2809 311) met de achterwacht kinder- en jeugdpsychiater.
De huisarts of medisch specialist kan ook direct de Frontoffice bellen.
 Vaak kan de medewerker van Altrecht Entree ook de vraag van de huisarts beantwoorden.
 Huisartsen die bij Ksyos zijn aangesloten, kunnen via Ksyos een consult aanvragen.
 Huisartsen, die hierbij niet zijn aangesloten, kunnen ook via https://www.altrecht.nl/voor-verwijzers/ een
consultatie formulier Jeugd invullen.
Crisis:
 De huisarts kan contact opnemen met de Crisisdienst van Altrecht (030 2308 850) of Altrecht Entree.
 De Crisisdienst van Altrecht kan 24/7 kinderen en jongeren beoordelen. Indien nodig kan de
medewerker van de Crisisdienst Altrecht (030 2308 850) doorverbonden worden via de frontoffice
Kinder- en jeugdpsychiatrie (030 2809 311) met de achterwacht kinder- en jeugdpsychiater voor overleg.
Let op:
Voor kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij Altrecht en in crisis raken kan er binnen kantoortijden
contact met de eigen behandelaar ( of diens vervanger) worden opgenomen (030 2809 311). Buiten
kantoortijden verloopt het contact via de dienstdoende huisarts met de Crisisdienst Altrecht (030 2308 850).

Buiten kantooruren (17.00 - 8.30 en in het weekend)
De kinder- en jeugdpsychiaters van het UMCU hebben een achterwachtrooster en zijn dagelijks buiten
kantoortijd, dus ook in het weekend, bereikbaar voor overleg over patiënten t/m 18 jaar in een crisissituatie,
voor consultatie of voor acute opnames (al dan niet met een IBS)..






De huisarts kan aan de Crisisdienst van Altrecht (030 2308 850) een advies vragen.
De huisarts kan ook via het UMCU een advies vragen aan de dienstdoende kinder- en jeugdpsychiater
(088 7555 555).
De medewerker Crisisdienst Altrecht kan via de portier van het UMCU (088 7555 555) doorverbonden
worden met de (voorwacht) kinder- en jeugdpsychiater voor overleg en advies.
De crisishulp van Samen Veilig Midden Nederland is 24/7 bereikbaar voor professionals én
ouders/naasten via 0800 2000.

Let op:
 De kinder- en jeugdpsychiaters van Altrecht en het UMCU kunnen geen acute outreachende
psychiatrische beoordelingen doen. Acute beoordelingen worden gedaan door de Crisisdienst van
Altrecht, voor zowel jongeren als volwassenen.
 Altrecht heeft geen acute opname plekken voor kinderen of jongeren.
 Het UMCU heeft wel acute opname plekken voor jongeren vanaf 12 jaar.
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