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INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Een kind dat fors achterloopt in de ontwikkeling, een ouder die 
intensieve hulp nodig heeft bij de opvoeding, zorgen over (de ont-
wikkeling van) depressieve of psychotische klachten, een jongere 
die afglijdt door te veel gamen, een gezin dat de verbinding dreigt 
te verliezen, een onverwerkt trauma of een situatie waarbij uithuis-
plaatsing wordt overwogen. 

Het zijn momenten die vragen om een weloverwogen en goeddoor-
dachte keuze. Dan is het fijn wanneer je kunt sparren met specialis-
ten die wijkgericht, en vanuit verschillende invalshoeken, helpen om 
je vraag te verhelderen en meedenken over mogelijke oplossingen. 
We denken graag met je mee. Ook al zijn deze oplossingen mis-
schien niet voor de hand liggend of ‘standaard’. Het dagelijkse leven 
van het kind, de jongere en het gezin staan altijd centraal. 

Wijkgerichte sparingpartner 
In Utrecht Oost kun je hiervoor terecht bij Spoor030. En heeft iedere 
wijk een eigen team van wijkgerichte specialisten op het gebied van 
jeugdhulp en/of specialistische jeugd GGZ. We werken niet alleen in 
de wijk maar vooral ook samen met de wijk. Zo kunnen we onder-
steuning thuis of zo dichtbij de vertrouwde omgeving bieden. Daarbij 
werken we nauw samen met, en aanvullend op, de zorg van de 
buurtteams en andere partners uit de basiszorg. In veel gevallen gaat 
hulp vanuit het buurtteam vooraf aan een aanmelding. En worden wij 
gevraagd mee te denken wanneer de problematiek complexer wordt.
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HOE WE WERKEN

Is specialistische zorg nodig? Een verwijzing naar Spoor030

Participerend of telefonisch consult

Uw cliënt in behandeling bij Spoor030

Onze specialisten denken graag met u mee. 
Daarom bieden wij u als verwijzer de mogelijkheid 
tot consultatie.

Heeft u een cliënt die gebruik wil maken van 
specialistische hulp nodig en u die door wilt 
verwijzen. Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

– via het buurtteam 
– via mail clientadministratie@spoor030.nl
– via de website (aanmelden) 

Laagdrempelig overleg voor vraagverhel-
dering om samen te bepalen of mogelijke 
toewijzing naar specialistische hulp nood-
zakelijk is. 

Wanneer wij uw cliënt in behandeling nemen 
ontvangt u hierover bericht. Tijdens de behan-
deling houden wij u op de hoogte van de voort-
gang. Ook het buurtteam wordt vanaf de start 
betrokken bij de ondersteuning aan het gezin. 
Stopt de behandeling dan ontvangt u hierover 
bericht en wordt uw cliënt overgedragen aan u 
als verwijzer en/of het buurtteam.



Consult, diagnostiek en behandeling
De vragen van kinderen, jongeren en gezinnen zijn vaak complex en 
vragen om maatwerk in plaats van standaardoplossingen. Daarom 
bieden wij, in de vorm van een participerend, telefonisch consult 
of consult op locatie, de mogelijkheid om laagdrempelig je vraag te 
verhelderen. Ook een driegesprek met verwijzer, buurtteam en cliënt 
behoort daarbij tot de mogelijkheden. Er wordt altijd samen gezocht 
naar passende hulp op maat. 

Het buurtgerichte specialistische team van Spoor030 start daarna 
de behandeling en diagnostiek. Naast de specialisten die werken voor 
Spoor030 hebben wij voor zeer specifieke hulpverlening een aantal 
partijen gecontracteerd die deze diensten kunnen leveren. Een over-
zicht van de gecontracteerde vrijgevestigden is te vinden op  
https://spoor030.nl/gecontracteerde-vrijgevestigden 

Direct contact
Snelheid van handelen is vaak cruciaal. Daarom ontvangen alle hulp-
verleners en verwijzers een direct telefoonnummer, gekoppeld aan de 
postcode waar het kind en het gezin woont, waarmee je de specialisten 
van Spoor030 kunt bereiken. Twijfel je of een cliënt in het werkgebied 
van Spoor030 woont gebruik dan de postcodechecker:
https://spoor030.nl/onze-locaties/ op de website.  
 
Nog geen nummer van ons ontvangen? Of niet bij de hand. Bel dan 
met de cliëntadministratie (030-2028700) en wij zorgen dat je snel in 
contact komt met de juiste persoon.

CONSULT, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING
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Verwijzen
Is naar aanleiding van een consult geconcludeerd dat voor een kind, 
jongere of gezin specialistische hulp nodig is. Dan kan deze worden 
doorverwezen naar Spoor030 door:
– aanmelding via het buurtteam 
– direct zelf aan te melden via mail (clientadministratie@spoor030.nl)
– direct zelf aan te melden via de website van Spoor030 
- een verwijzing mee te geven waarmee een kind, jongere of gezin zich 
kan inschrijven via de website van Spoor030. 

Uw cliënt in behandeling bij Spoor030
Wanneer wij je cliënt in behandeling nemen ontvang je hierover bericht. 
Tijdens de behandeling houden wij u op de hoogte van de voortgang. 
Ook het buurtteam wordt vanaf de start betrokken bij de ondersteuning 
aan het gezin. Stopt de behandeling dan ontvang je hierover bericht en 
wordt je cliënt overgedragen aan jou als verwijzer en/of het buurtteam.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze brochure vragen of wil je gebruik maken 
van een participerend, telefonisch consult of driegesprek? Bel met de 
cliëntadministratie (030-2028700) voor meer informatie.

Uitgebreide informatie over Spoor030, de locaties van onze buurtge-
richte specialistische teams, de door ons gecontracteerde vrijgevestig-
den en onze samenwerkingspartners is te vinden op spoor030.nl.
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VRIJGEVESTIGDEN

Gecontracteerde vrijgevestigden
Naast de specialisten die werken voor Spoor030 hebben wij voor 
zeer specifieke hulpverlening een aantal partijen gecontracteerd die 
deze diensten kunnen leveren. Wanneer er zeer specifieke hulp-
verlening nodig is die nog niet aanwezig of gecontracteerd is wordt 
gekeken hoe we in deze behoefte kunnen voorzien.

Jaarlijks wordt op basis van de vragen vanuit de wijk bekeken waar 
behoefte aan is. Op basis hiervan worden nieuwe contracten afge-
sloten of contracten verlengd met vrijgevestigden. Voor een aantal 
van deze vrijgevestigden geldt dat aan hen rechtstreeks, dus zonder 
tussenkomst van Spoor030, cliënten mogen worden doorverwe-
zen. Het gaat hierbij om de vrijgevestigden die vermeld staan in het 
onderstaande overzicht.  
 
Wanneer bepaalde dienstverlening verreist is die niet is opgenomen 
in dit overzicht of wanneer je vragen hebt over de procedure neem 
contact op met de clientadministratie op 030-2028700.

Gecontracteerde organisatie

Centrum Vela   
Tel : 030-2891989 
@   : info@centrumvela.nl

Integratieve therapie de Kruik  
Tel : 06-10177596 
@   : lisette@comm-en-sense.nl

Praktijk Verschueren   
Tel : 030-2800937 
@   : praktijkverschueren@casema.nl

Praktijk voor Psychologie Utrecht 
Tel : 06 27074705 
@   : info@praktijkvoorpsychologieutrecht.nl

Utrechtse Psychologen en Pedagogenpraktijk 
Tel : 030-2367535 
@   : info@uppp.nl

UKPP _  Drs. P.S.C. Tan Paap 
Tel : 030-2367535 
@   : psc.tan.paap@uppp.nl

Eveline Beerkens 
Tel : 030-6360634 
@   : Ppa.mail@planet.nl

Praktijk Anneke de Nooij 
 
I     : www.annekedenooij.nl 

Sandplay Praktijk Utrecht 
Tel : 06-39198387 
@   : c.waardenburg@sppu.nl
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Wat te doen in geval van een acute crisis! 

Tijdens kantoortijden
Neem contact met ons op om de hulpvraag direct in de wijk op te pakken.  

Gebruik hiervoor het nummer dat je als verwijzer hebt ontvangen of bel 030-2028700.  
Bel bij geen gehoor het spoednummer 030-2028799. Let op! dit nummer is alleen bedoeld voor spoedgevallen. 

 
Ontvangt een kind, jongere of gezin al ondersteuning vanuit Spoor030 dan is in het behandelplan opgenomen hoe 

gehandeld dient te worden in geval van acute crisis. 

Buiten kantoortijden
In levensbedreigende noodgevallen of bij gevaar, bel 112. 

Bij zorgen over zelfmoord bel de Crisislijn | 113 zelfmoordpreventie op 113 of 
0800 – 0113 (dag en nacht bereikbaar) 

Bij huiselijk geweld of kindermishandeling bel Veilig Thuis Utrecht 0800 - 2000  
(gratis en dag en nacht bereikbaar). 

Voor acute psychiatrische hulp nodig, bel de huisarts of buiten kantooruren de Huisartsenpost Utrecht 088-1309670. 
Of neem contact op met de crisisdienst van van Altrecht via telefoonnummer 030-2308850.

BELANGRIJKE NUMMERS



Coöperatie Spoor030 U.A. - Kaap Hoorndreef 36 - 3563 AT Utrecht 
030-2028700 – info@spoor030.nl - www.spoor030.nl

Spoor O3O
specialistische jeugdhulp
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Binnenstad & Oost
Hengeveldstraat 29

3572 KH Utrecht

Noordoost 
Hengeveldstraat 29

3572 KH Utrecht

Noordwest
Kaap Hoorndreef 36

3563 AT Utrecht

Zuid
Kanaalweg 22C 

3526 KM Utrecht

Overvecht
Pahud de Mortangesdreef 61

3562 AB Utrecht


