voor professionals

Flexibele Intensieve Behandeling
Karakter Ede biedt aan kinderen en jongeren
(4-18 jaar) met complexe psychiatrische
problematiek de mogelijkheid tot een
flexibele intensieve behandeling. Onderdeel
van het aanbod zijn de deeltijdklinische
(dagbehandeling) en de klinische-opname
groep. Deze vormen van behandeling kunnen
in combinatie met intensieve
thuisbehandeling geboden worden.
Onze visie
Een behandeling is het meest effectief en
gewenst in de eigen woonsituatie en sociale
context van een kind. De hulp is daarom gericht
op eigen kracht van een gezin. De opvoeding
wordt niet overgenomen maar ouders/opvoeders
worden intensief betrokken bij het
behandeltraject. Tijdens (deeltijd)opname
worden ouders begeleid om hetgeen het kind
binnen de opname leert thuis voort te kunnen
zetten.
Doelgroep
De flexibele intensieve behandeling is er voor
kinderen en jongeren die thuis, op school of met
leeftijdsgenoten moeilijkheden ervaren. Deze
problemen hebben een negatieve invloed op de
ontwikkeling en de opvoeding. Daarbij is
gebleken dat ambulante hulp ontoereikend is.
Flexibele intensieve behandeling
 dagbehandeling of een kortdurende
klinische interventie kan ingezet worden,
bijvoorbeeld bij crisissituaties, tijdelijke
behoefte aan intensivering van de hulp, bij
onvoldoende zicht op diagnostiek tijdens
ambulante hulp
 diagnostiek, netwerkanalyse,
farmacotherapie,
systeemtherapie/ouderbegeleiding,
vaktherapie, CGT, contacten onderwijs en
eventueel andere hulpverleners
 op basis van de situatie wordt bekeken wat
er nodig is: zorg wordt snel en flexibel
ingezet



systeem- en netwerkgerichte aanpak:
betrokkenheid van ouders/gezinsleden,
onderwijs en naaste omgeving is erg
belangrijk

Werkwijze
 het behandelteam bestaat uit het team van
sociotherapeuten op de groep, een kinderen jeugdpsychiater, een kind- en
jeugdpsychiater i.o. en
behandelcoördinator
 een behandeling duurt gemiddeld 5
maanden
 maandelijkse evaluatie van behandelplan
 24 uur bereikbaarheid van behandelaren
 behandelaren vormen een schakel binnen
de zorgketen en werken samen met alle
betrokken zorgverleners: van huisarts tot
leerplichtambtenaar, van mentor tot sociaal
wijkteam
 na afsluiting van dit traject bestaat de
mogelijkheid gebruik te maken van een
modulair behandelaanbod
Voordelen voor de patiënt
Het kind wordt zo veel mogelijk in de
thuissituatie behandeld, dus enkel kortdurend in
een klinische context opgenomen. Daarbij zijn
de ouders/gezinsleden en sociale omgeving van
het kind erg belangrijk. Naast het traject dat het
kind doorloopt, vindt een intensief
begeleidingstraject plaats met de ouders.
Karakter verzorgt waar nodig ouderbegeleiding,
gezinstherapie en begeleiding in de thuissituatie
door gespecialiseerde therapeuten. Ook school
en andere hulpverleners worden bij het traject
betrokken.
Meer informatie en aanmelden
Voor informatie of aanmelden kunt u contact
opnemen met t. 088 654 54 00.
Aanmeldbureau.gld@karakter.com
Aanmelden kan door huisarts, jeugdarts, GGZinstelling, wijkteam of medisch specialist.

