
Kosten IBC in vergelijking met traditionele klinische opname 

* Kosten traditionele klinische opname 2018 locatie Zwolle
** Gemiddelde kosten: Intensieve thuisbehandeling (IHT) € 27.000. Beschikbaarheid en verblijf: opnamekosten (dagen) € 4.300, beschikbaarheidsbijdrage € 4.700, berekend op basis van kosten volledig geambulantiseerde hoog intensieve zorg in Gelderse regio’s

 www.karakter.com

Beter worden doe je thuis, 
waar je ook verblijft.
Karakter streeft ernaar kinderen en jongeren 
met complexe psychiatrische problematiek zoveel 
mogelijk in de eigen omgeving te behandelen. 

Karakter heeft sterk ingezet op ambulantisering middels een intensief 
opnamevervangend behandelaanbod. Zorgvraag is veranderd van klinische 
naar ambulante intensieve behandeling. 

A� ouw heeft geen e� ect op de totale behandelcapaciteit voor de weinig 
voorkomende hoog specialistische zorg. 

Ontwikkeling verblijfsdagen 
Karakter 2010-2019

Aantal verblijfsdagen 

Traditionele 
klinische behandeling 

€ 57.000*
gemiddelde kosten per patiënt

Intensief behandelcentrum IBC
Intensieve thuisbehandeling + indien nodig kortdurende opname. 

€ 36.000**
gemiddelde kosten per patiënt

Gemiddelde 
kostendaling 

per patient
31%

• Herstel van verbinding binnen het gezin (weer met elkaar praten) 
• Herstel van vertrouwen (in zichzelf, in ouders, in hulpverleners)
• Herstel van hiërarchie (begrenzing)
• Emotieregulatie (leren hanteren van emoties)

IBC-behandelaar kijkt vanuit een ander (nieuw) perspectief naar de problemen. 
Essentiële uitgangspunten zijn herstel van vertrouwen en motivatie voor behandeling.

Doelen behandeling 

Uitgangspunten
• Zeer intensieve gezinsbehandeling in de thuissituatie (Intensive Home Treatment) 
• 24-uurs bereikbaarheid 
•  Mogelijkheid van kortdurende klinische interventie samen met 

ouder (High & Intensive Care)
•  Specialistisch behandelteam met kinder- en jeugdpsychiater, gezinsbehandelaren, 

gz-psycholoog, verpleegkundig specialist, aios en sociotherapeuten.
• Ondersteuning van het eigen netwerk, meedoen in de maatschappij
• Behandeling zowel binnen vrijwillig als onvrijwillig kader (Wvggz)

Intensief BehandelCentum (IBC) 24/7

Methode: opnamevervangend behandelconcept gericht op het gehele patiëntsysteem 

Kind werd voor 6-8 maanden opgenomen,
verwijderd van ouders, school en netwerk

Vroeger
Twee gezinsbehandelaren komen meerdere

keren per week naar het gezin toe

IHT (Intensive Home Treatment)
Indien opname nodig is worden ouders 

met het kind kortdurend opgenomen

HIC (High & Intensive Care)
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• Zel� eschadigend en suïcidaal gedrag 
• Beperkte frustratietolerantie (vanuit boosheid/angst/verdriet/vrolijkheid) 
• Somatoforme klachten (m.n. eetproblematiek, lichamelijke klachten) 
• Claimend/zel� epalend gedrag 
• Uitval op school 
•  Vermijding van sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden 

en/of ontwikkelingstaken. 

Veel voorkomende klachten 

•  Kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek 
(normaal begaafd en LVB). Zij zijn op meerdere gebieden 
vastgelopen. Het gaat om zowel neurobiologisch als ernstige 
emotionele ontwikkelingsproblematiek. 

•  Er is veelal sprake van een crisissituatie waarbij het gehele 
gezinsfunctioneren is ontregeld.

•  Regulier ambulant aangeboden zorg blijkt niet voldoende helpend. 

Doelgroep IBC jeugd  

85%
Afname


