voor ouders

Intensieve Thuisbehandeling – Gelderland

IHT
Intensive Home Treatment
IHT (Intensive Home Treatment) is een
behandelvorm waarbij kinderen en jongeren die
door psychiatrische problematiek zijn
vastgelopen of dreigen vast te lopen zo veel als
mogelijk in het gezin en de eigen sociale
omgeving worden behandeld. Gezin en
professionals werken intensief samen en het is
belangrijk dat we contact onderhouden met het
wijkteam uit uw gemeente.
Samen met u en uw zoon/dochter gaan we op
zoek naar mogelijkheden voor behandeling.
IHT werkwijze
Na aanmelding van uw zoon of dochter volgt een
intakegesprek met de behandelcoördinator en de
kinder- en jeugdpsychiater. Twee gezinsbehandelaren worden aan uw gezin toegewezen.
Vervolgens maken we een voorstel voor een eerste
behandelplan. In dit plan staan de doelen waar we
samen met jullie aan willen werken en een voorstel
hoe we hieraan gaan werken.
We plannen een startgesprek in om het
behandelplan samen met u en uw zoon/dochter (als
hij/zij ouder is dan 12 jaar) te bespreken en dit wordt
eventueel aangepast. Bij dit gesprek zijn de
behandelcoördinator en een gezinsbehandelaar
aanwezig. In totaal duurt het IHT proces vijf
maanden.
Behandelfase 1
De startfase duurt een maand en is een periode van
stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie
verzamelen. Zo maken we een inschatting van wat
jullie nodig hebben. In de eerste weken maken wij
kennis met het hele gezin thuis. Alle gezinsleden
krijgen de gelegenheid, om te vertellen hoe ze tegen
de problemen aan kijken en wat hun wensen zijn.

Ook plannen wij een gezinsdiagnostisch onderzoek
bij een systeemtherapeut. Hiermee kunnen we
ontdekken, hoe jullie in het gezin met elkaar omgaan.
In de eerste periode ondernemen de
gezinsbehandelaren kleine activiteiten met uw kind,
zoals samen spelen, sporten of een spel. Op deze
wijze verzamelen wij informatie en bouwen wij
contact met jullie op. We gebruiken diverse
methodieken om inzicht te krijgen in de emoties en/of
spanningsopbouw van uw kind. In de behandelfase
werken we dit hulpmiddel verder uit.
Samen met u voeren we gesprekken en vullen we
observatielijsten in. Uw kind wordt uitgenodigd voor
kinder-/jeugdpsychiatrisch onderzoek door de kinderen jeugdpsychiater, die de psychiatrische
problematiek in kaart brengt. Verder leggen de
gezinsbehandelaren contact met de school van uw
kind. Ook is het mogelijk contact te zoeken met
andere betrokkenen, zoals familieleden, leiding van
een (sport)club of zorgboerderij.
Na een maand volgt de eerste
behandelplanbespreking in Ede. Vanaf 12 jaar
kunnen jongeren (voor een deel) aanwezig zijn bij
deze bespreking.

Behandelfase 2
Tijdens deze fase werken we, gedurende drie
maanden, verder aan de doelen. We observeren hoe
u en uw kind leren en daarop passen we onze
werkvormen aan.
Belangrijke thema’s in deze fase zijn:
 Inzicht en acceptatie van de (psychiatrische)
mogelijkheden en beperkingen van uw
zoon/dochter.
 Samen kijken naar wat uw zoon/dochter
nodig heeft in de opvoeding.
 Werken aan vaardigheden die uw
zoon/dochter moet leren.
 Het gewone dagelijks leven weer zo goed
mogelijk op de rit krijgen. Denk hierbij aan
schoolgang, vriendschappen en
vrijetijdsbesteding.
De gezinsbehandelaren werken oplossingsgericht en
benaderen problemen op een positieve manier.
Doelen worden duidelijk en haalbaar beschreven.
Samen met u wordt gezocht naar de mogelijkheden
en eigen krachten die in uw gezin aanwezig zijn. We
zoeken naar vaardigheden die uw kind al beheerst
en welke vaardigheden uw kind kan leren. Waar
mogelijk wordt het hele gezin gevraagd mee te
denken.
Elke 4 tot 6 weken evalueren en stellen we de doelen
bij tijdens een behandelplanbespreking.

Meten van succes door vragenlijsten
Tijdens de behandeling ontvangt u verschillende
vragenlijsten die de voortgang in de behandeling
meten. Na het afsluiten van de behandeling vragen
wij u nog een laatste vragenlijst in te vullen. Zo
kunnen we meten of de behandeling ook voor
langere tijd zinvol is.
Therapieën
De intensieve thuisbehandeling met de
gezinsbehandelaren vormt de basis van de
hulpverlening. Daarnaast kunnen verschillende
andere therapieën worden gegeven die passen bij
uw kind en gezin. Op de website van Karakter vindt u
meer informatie over de therapieën
https://www.karakter.com/over-karakter/folders/
Wat uw kind leert bij individuele therapie, kan thuis
verder worden geoefend met hulp van de
gezinsbehandelaren.
Informatie
Mail uw vraag naar de behandelcoördinatoren:
 Nicole van den Bercken:
n.vandenbercken@karakter.com
 Lotte Reijnhout
l.reijnhout@karakter.com
Zie ook www.karakter.com

Behandelfase 3
In de laatste fase van de behandeling werken we toe
naar de afronding van IHT. Deze fase duurt ongeveer
één maand.
Onderwerpen in deze fase zijn:
 Hoe houden uw kind en de rest van het gezin
het geleerde vast?
 Is er vervolghulp nodig? Zo ja, hoe moet die
hulp er uit zien?
Aan het einde van deze periode volgt de
eindevaluatie van IHT. Daarna plannen we een
afscheid van de gezinsbehandelaren in.
De doelen die ouders en kinderen/jongeren stellen
zijn niet altijd haalbaar binnen de periode van IHT.
De mogelijkheid bestaat om, na een periode van
intensieve thuisbehandeling, nog extra hulp te krijgen
vanuit de polikliniek. Deze hulp zal minder intensief
zijn dan IHT.
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