Intensive Home Treatment
Informatiefolder voor cliënten

Waarom krijg ik deze folder?
U bevindt zich in een (tijdelijk)
ontregelde situatie die u niet zelf de
baas meer bent. Het is in uw situatie
nodig om intensieve begeleiding en
behandeling te krijgen en wij zijn
overeen gekomen dat uw eigen
omgeving hier de beste plaats voor is.
Wat is IHT?
IHT richt zich op mensen met ernstige,
acute psychiatrische problemen
waardoor een opname voorkomen of
verkort wordt. IHT staat voor 'Intensive
Home Treatment; vertaald naar het
Nederlands betekent dit 'Intensieve
Thuisbehandeling'. Dit betekent dat er,
op basis van uw specifieke zorgbehoefte,
afspraken worden gemaakt over de
intensiteit van zorg en de hoeveelheid
contactmomenten die nodig zijn.
Daarnaast zijn we 24/7 bereikbaar voor
als het niet goed gaat. We richten ons op
stabilisatie binnen drie maanden en het
liefst sneller.

Het IHT-team
Het IHT-team is onderdeel van GGZWNB.
GGZWNB is een aanbieder van
specialistische geestelijke
gezondheidszorg. Het IHT bestaat uit een
multidisciplinair team van
verpleegkundigen, Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundigen (SPV) en psychiaters.
Er wordt altijd een SPV of psychiater als
regiefunctionaris aan u verbonden. De
bezoeken en contactmomenten worden
door verschillende teamleden gedaan en
zullen in overleg plaatsvinden. Het
IHT-team blijft betrokken totdat de crisis
is verholpen of totdat u naar de juiste
behandeling bent verwezen en we er
van verzekerd zijn dat u goed in zorg
bent. Het intensief inzetten van
behandeling kan voorkomen dat u in
crisis raakt of als dat toch gebeurt, dat
deze zo kort mogelijk duurt. De
IHT-hulpverleners maken een analyse
van uw situatie en mogelijke risico’s.
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We monitoren voortdurend of het
verantwoord is en blijft dat u thuis
behandeld wordt. Het kan voorkomen
dat gedurende het IHT-traject een
(kortdurende) opname toch wenselijk of
nodig is. Dit bespreken we dan met u.

Afspraken en regels
Uw regiefunctionaris stelt een herstelen begeleidingsplan op. Aan de hand van
dit plan worden verschillende acties
ingezet en begeleidingscontacten
afgesproken. We verwachten een
actieve inzet van u, natuurlijk passend bij
uw mogelijkheden op dit moment.
Regelmatig zal uw regiefunctionaris met
u evalueren en zo nodig het plan
bijstellen.
Het IHT-team probeert uw omgeving
(familie, gezinsleden en of andere voor u
belangrijke mensen) actief te betrekken
bij de begeleiding.

Wat heb ik eraan?
Er zijn geen wachttijden voor IHT. De
zorg kan direct na de eerste crisis
opgestart worden of direct ingezet
worden om een opname te verkorten.
De zorg vindt plaats in de eigen
omgeving, waardoor het normale leven
zo min mogelijk verstoord raakt.
Hulpverleners van het IHT-team zijn 24/7
bereikbaar. Binnen kantooruren kan dat
via het secretariaat op telefoonnummer
0164 28 95 00. Buiten kantooruren kunt
u vragen naar het AWN (avond-,
weekend-, nacht- hoofd) via
telefoonnummer 0164 28 91 00.
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Voor alle partijen is het belangrijk dat zij
zich veilig voelen en dat er respectvol
met elkaar om wordt gegaan. Dit geldt
ook voor de medewerkers van het
IHT-team. Als u bij ons in behandeling
bent is het belangrijk dat u zich houdt
aan de huisregels van onze instelling. Dit
betekent geen agressief gedrag of
andere vormen van grensoverschrijdend
gedrag. Wij verwachten dat u zich
hieraan houdt.
Medicatie kan een onderdeel van uw
behandeling zijn. Medicatie wordt
voorgeschreven door de psychiater. Het
is de bedoeling dat u de medicatie
volgens voorschrift inneemt. Het kan ook
gebeuren dat we afspraken met u maken
met betrekking tot de juiste inname van
de medicatie, bijvoorbeeld dat deze door
de verpleegkundige gegeven wordt.

GGZ Westelijk Noord-Brabant
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren
Tel: 0164-289100
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