
Pro-actieve organisatie  
met wendbare teams

  Extra persoonlijk contact met ouders en patiënten en 
ondersteunende informatie via website en digitale 
nieuwsbrieven 

  High Intensive Care (HIC) en Intensive Home Treatment  
(IHT) blijven beschikbaar

 Nieuwe IBC crisisopvang voor kinderen in Arnhem gestart
  Acute deeltijd behandeling adolescenten en kinderen  

in Almelo gestart
 Deelname regionale corona teams met ketenpartners
 Karakter Hulplijn voor ouders en patiënten gestart
 Snelle organisatie met coronateam en klinisch crisisteam
  Standby een innovatief coronacentrum en extra 

behandelaren
  Binnen twee weken zijn de meeste medewerkers  

digitaal thuis aan het werk
  Specialistische zorg in nieuwe werkvormen en andere planning

Karakter in  
coronatijd

www.karakter.com

Opbrengst: blijvende vernieuwing
    Continuering IBC crisisopvang voor kinderen in Arnhem
  Continuering Karakter Hulplijn voor consultatie 

professionals en voor gezinnen bij Karakter
  Medewerkers stellen inhoudelijke bouwstenen Karakter 

samen: blijvend blended behandelen, nieuwe kansen 
door creatieve aanpak

  Uit een eerste meting blijkt dat medewerkers tevreden 
zijn (cijfer 8,2) over de manier waarop Karakter 
anticipeert op de coronacrisis

  Makkelijker en sneller overleggen te plannen  
met scholen, gemeenten en jeugdzorg

  Geen langere wachtlijsten, meer service voor  
ouders en patiënten 

 Waardering zorg door ouders/jongeren

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie biedt hoogspecialistische zorg  
in het sociaal domein. Karakter levert een bijdrage aan het integraal 
samenwerken, aan het verbinden van teams in de regio met (hoog)
specialistische zorg. Dit doen we door psychisch kwetsbare 
kinderen en jongeren te behandelen, zorg te innoveren, 
wetenschappelijk onderzoek en door specialisten op te leiden.

“Complimenten voor het  
snel omschakelen naar de veelal 

digitale behandelmethoden 
waardoor de zorgcontinuïteit  

niet in het geding was”
(gemeente)

Het aantal besmettingen bij Karakter  
is beperkt gebleven; geen van onze  

klinische patiënten is besmet geraakt

“Er was blijvende aandacht  
voor ons. Toch fijn dat de 

behandeling kon doorgaan.”
(ouder)

“Ik zie een heleboel collega’s 
professioneel en creatief met de 

situatie omgaan. Er zijn mooie 
ideeën voor behandelingen in de 

toekomst ontstaan.”
(behandelaar)
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