
Intensive Home Treatment

Informatiefolder voor Huisartsen en POH 

 

"Het IHT richt zich op mensen in een

ernstige en acute psychiatrische

crisis om hen, bij indicatie voor

opname, in hun thuissituatie te

begeleiden en behandelen."

 

Waarom IHT?

De spoedketen van GGZ WNB vindt dat

crisisinterventie waar mogelijk moet

plaatsvinden in de directe omgeving van

de cliënt en het steunsysteem. Deze

omgeving is vertrouwd voor de cliënt en

het minst restrictief. Intensive Home

Treatment is een nauwe samenwerking

van de crisisdienst en de

opname-afdeling. In de kern is het

specialistische crisiszorg aan huis. De

frequentie van het contact is afhankelijk

van de ernst van de klachten; variërend

van eenmaal per week tot drie keer per

dag.

 

IHT kan ingezet worden wanneer er

sprake is van een acuut psychiatrisch

ziektebeeld, waarbij de inzet leidt tot het

voorkomen dan wel het bekorten van

een crisisopname.

 

Het doel van het IHT 

Doel is om binnen zes weken de

(feitelijke of dreigende) crisis af te

wenden door intensieve zorg gericht op

stabilisatie. De zorg kan starten vanuit

een beoordeling van de crisisdienst of

vanuit vervroegd ontslag uit de

opname-afdeling. Wanneer de cliënt

stabiel genoeg is, kan IHT stoppen. De

cliënt gaat dan over naar of terug naar

het bijbehorende zorgprogramma. Soms

volgt er ontslag uit de zorg.
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Informatiefolder huisarts/POH

GGZ Westelijk Noord-Brabant

 

Exclusiecriteria 

Het ontbreken van een bezoekadres

(dakloosheid).

Cliënten met milde psychiatrische

problematiek die onder de BasisGGZ

vallen.

Behandeling belemmerend

verslavingsgedrag.

Behandeling belemmerende

LVG-problematiek (licht

verstandelijk gehandicapt) of bij niet

aangeboren hersenletsel.

Mensen onder 18 jaar en van 65 jaar

of ouder.

Bemoeizorg.

Een lopend zorgtraject bij een

FACT-team.

 

Aanmelden

Dit kan alleen door interne of externe

(bijv. PAAZ) GGZ-partijen. Elke

aanmelding wordt binnen 24 uur

besproken.

 

Bij een positieve indicatie wordt de zorg

in overleg met behandelaar en cliënt

binnen 48 uur opgestart. De gestelde

behandeldoelen vormen een leidraad

voor het handelen van de

IHT-medewerkers in elke casus.

N.B.: huisartsen kunnen dus niet direct

aanmelden. Wel is mogelijk dat een

cliënt, die door de huisarts wordt

verwezen voor een crisisbeoordeling,

een IHT-zorgtraject krijgt aangeboden

i.p.v. opname. 
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4661 AA Halsteren
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