
 

 

Intensive Home Treatment (IHT) 
 

Klinische zorg thuis  

Informatie voor cliënten 

 
 

 
 
 
 

Intensive Home Treatment, IHT, staat voor intensieve zorg 

thuis. De zorg vindt plaats in uw eigen omgeving. Wij 

denken dat u thuis, in uw eigen veilige omgeving, beter 

aan uw herstel kunt werken dan in een psychiatrisch 

ziekenhuis. Deze zorg heeft als doel opname te 

voorkomen/verkorten. Wij vinden het belangrijk dat u zich 

actief inzet voor uw herstel, natuurlijk passend bij uw 

mogelijkheden op dit moment. De duur van IHT is 

gemiddeld zes weken. Gedurende deze zes weken zult u 

met diverse disciplines van het IHT-team contact hebben. 

 

Voor wie is het bedoeld? 

IHT biedt zorg aan mensen ouder dan 21 jaar met 

psychiatrische problematiek. Verslavingsproblematiek 

en/of agressie kan een reden zijn om geen IHT te starten.  

 
Wat heeft IHT u te bieden? 

U bent door een hulpverlener verwezen naar zorg van het 

IHT-team. Na aanmelding starten wij op korte termijn met 

een intake. Bij voorkeur vindt dit bij u thuis plaats, samen 

met uw naasten. Tijdens dit gesprek wordt met u 

besproken waarom het IHT-team is ingeschakeld. 

Daarnaast wordt met u besproken welke hulp u nodig heeft 

om uw situatie weer stabiel te krijgen en wat wij hierin 

kunnen bieden. Deze zorg kan o.a. bestaat uit: op- en 

afbouw medicatie, observatie en diagnostiek, geven van 

psycho-educatie ook aan uw naasten, bieden van 

dagstructuur, maken van signaleringsplan, aanleren of 

doen van ontspanningsoefeningen en geven van praktische 

ondersteuning bij financiën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden in de thuissituatie intensieve ondersteuning en 

zullen gedurende onze zorg voortdurend alert blijven of 

het verantwoord is dat u thuis behandeld wordt. 

 

Hoe bieden wij onze zorg? 

IHT-zorg wordt geboden door een multidisciplinair team, 

bestaande uit verpleegkundigen, psychiaters, 

verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige, maatschappelijke werkende en een 

activiteitenbegeleider.  

 

Er wordt altijd een psychiater en verpleegkundig specialist 

of sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan u verbonden. 

Minimaal eenmaal per week heeft u een gesprek met uw 

behandelaar van het IHT- team. Tijdens deze gesprekken 

wordt de voortgang besproken en nieuwe afspraken voor 

de komende week gemaakt. De bezoeken en 

contactmomenten worden door verschillende teamleden 

gedaan en zullen in overleg plaatsvinden. De gemiddelde 

duur van onze bezoeken is 45 minuten. Houdt u er 

rekening mee dat wij niet altijd exact op het door ons 



 

Wihelminastraat 69-73 

3361 XV  Sliedrecht 

www.yulius.nl 
                                  Januari 2017 

aangegeven tijdstip bij u kunnen arriveren. Wij houden 

een half uur speling aan. Wij vinden het belangrijk om 

gedurende de periode dat wij u zorg bieden, overleg te 

hebben met uw naasten. Wij willen dit graag omdat uw 

naasten u het best kennen en u mogelijk ondersteuning 

kunnen bieden in deze intensieve periode. Ook hebben wij 

aandacht voor hoe wij uw naasten kunnen ondersteunen in 

deze periode. Mocht zich onverhoopt een crisis voordoen 

tijdens de IHT-zorg, dan kan er altijd contact gezocht 

worden met het IHT-team. Er is 24 uur per dag 

gelegenheid om telefonisch contact op te nemen.  

 

Tijdens de IHT-zorg zullen de behandelaren van het IHT-

team de zorg tijdelijk overnemen van de behandelaar die u 

al heeft. Uw behandelaar wordt op de hoogte gehouden 

van de voortgang.  

 

 

 

Hoe kunt u aangemeld worden voor IHT? 

IHT kan worden aangevraagd door uw behandelaar, de 

crisisdienst van Yulius of uw huisarts. Na uw aanmelding 

wordt er binnen het team besproken of en hoe wij u 

kunnen helpen. Uw behandelaar krijgt hier altijd, tijdens 

werkdagen en binnen 24 uur, uitsluitsel over. Na de intake 

en het maken van behandelafspraken start de zorg vanuit 

het IHT team. Tot die tijd blijft uw behandelaar uw 

aanspreekpunt. 

 

Wat verwachten wij van u? 

Het is van belang dat u openstaat voor onze zorg en 

meewerkt aan de behandeling. De IHT-zorg wordt 

geëvalueerd door het afnemen van de OQ45. Dit is een 

enquête waarin u kunt aangeven hoe u de zorg ervaren 

heeft. Ook wordt een tevredenheidonderzoek door het 

IHT-team afgenomen, zodat wij kunnen teruglezen hoe wij 

de zorg beter op nieuwe cliënten en zijn/haar naasten 

kunnen afstemmen. Wij verzoeken u dan ook hieraan mee 

te werken. Op deze manier kunnen wij onze zorg 

verbeteren en weten wij ook waarmee u geholpen bent. 

 

 

 

Bereikbaarheid IHT-team 

Het IHT-team levert zorg van 8.30 – 17.00 uur. Ook in de 

weekenden. Wij zijn te bereiken via onze receptioniste: 

088 – 405 12 00. Vraag naar IHT. Na 17.00 uur kunt u bellen 

met onze collega’s van kliniek de Gantel: 088 – 405 12 34. 

 

Cliëntenraad 

Binnen Yulius is er een cliëntenraad actief. De 

cliëntenraad van Yulius behartigt de gemeenschappelijke 

belangen van de cliënten. De bevoegdheden van de 

cliëntenraad zijn vastgelegd in de wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad is een formeel 

overlegorgaan van Yulius en is een gesprekspartner van het 

Yulius-bestuur voor alle zaken die voor de cliënten van 

belang zijn. 

 

Ervaringen van cliënten:  

 

“De afgelopen periode is een erg lastige periode uit mijn 

leven, waarin jullie onmisbaar voor mij zijn geweest. Ik 

hoop dat jullie voor anderen net zoveel kunnen betekenen 

als jullie voor mij hebben gedaan!” 

 

“Bedankt voor de fijne, opbeurende en leerzame 

gesprekken. Een nieuwe fase breekt aan en ik ga ervoor.” 

 

“Hartelijk dank voor de goede professionele begeleiding, 

waardevolle tips en warme persoonlijke aandacht. Het 

betekende heel veel voor mij.” 

 

“Vanaf het moment dat jullie binnenstapten voelde ik me 

serieus genomen. Eindelijk mensen die begrepen hoe ik me 

voelde en volledig achter mij gingen staan om me te 

steunen. Ik kan niet uitleggen hoeveel het betekend dat er 

mensen zijn die begrijpen dat het soms te lang kan zijn 

tussen een huisbezoek de ene dag en de volgende. De 

wetenschap dat ik jullie altijd kon bellen heeft mij zo 

ontzettend geholpen.” 

 

 

 

 

 

 

 


