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Intensive Home Treatment (IHT) 
 
Wat houdt IHT behandeling in en welke zorg levert dit team aan u? Dat kunt u lezen 
in deze folder. 
 
Wat is IHT 
 
IHT staat voor Intensive Home Treatment. Of anders gezegd: intensieve behandeling 
thuis. IHT is een intensieve crisisbehandeling die geboden wordt in de omgeving waar 
u als cliënt zich op dat moment het meest veilig voelt. Dat kan thuis zijn maar ook op 
een logeeradres.  
 
De IHT-methode is in Engeland ontstaan en werd door de Nederlandse Geestelijke 
Gezondheidszorg overgenomen. De visie van IHT past goed bij de visie van 
Zuyderland GGz, namelijk ‘klinisch als het moet en ambulant als het kan’. Juist in een 
crisissituatie is het belangrijk om in uw eigen omgeving verbindingen met belangrijke 
anderen te behouden of te herstellen. 
 
IHT van Zuyderland is bedoeld voor cliënten, woonachtig in de Westelijke Mijnstreek, 
die in acute geestelijke nood zijn geraakt. Ook familie en andere betrokkenen die zorg 
aan u bieden, zijn voor ons belangrijke gesprekspartners. 
 
Bedoeling IHT  
 
IHT is bedoeld om bij cliënten van 18 jaar en ouder 
 een psychiatrische opname te voorkomen 
 een psychiatrische opname te verkorten  
 
Waaruit bestaat een IHT–team 
 
Een IHT-team bestaat uit verschillende hulpverleners. U kunt te maken krijgen met 
psychiatrisch verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een 
verpleegkundig specialist en een psychiater. Afhankelijk van uw situatie kan het team 
worden aangevuld met andere hulpverleners. 
 
Wat doet het IHT-team 
 
De behandeling is gericht op het stabiliseren van de crisissituatie. Het team reageert 
snel op een (dreigende) crisis en is in staat zeer intensieve behandeling te bieden, op 
uw situatie afgestemd.  
Het team richt zich, samen met u, voornamelijk op zaken die er toe geleid hebben dat 
er een crisissituatie is ontstaan. Dat kunnen bijvoorbeeld praktische zaken zijn die 
met financiën of wonen te maken hebben of met bijvoorbeeld verandering in 
medicatie-inname. Het team richt zich daarnaast op het voor u hanteerbaar maken 
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van eventuele conflicten of misverstanden die rondom u zijn ontstaan. Deze 
conflicten kunnen zo’n heftige gevoelens oproepen dat al gestarte hulpverlening is 
gestagneerd of dat de hulpverlening door de heftige gevoelens nog niet op gang kon 
komen. 
 
Voor uw herstel is het van belang dat u ondersteuning krijgt om de rollen die u 
vervult zoveel mogelijk in stand te houden. We denken hierbij aan de rol van ouder 
en partner bijvoorbeeld. 
 
Werkwijze 
 
Uw behandelaar of eventueel de crisisdienstmedewerker kan u aanmelden voor IHT. 
Op korte termijn volgt een kennismakingsgesprek plaats. Dit wordt het 
ZorgAfstemmingsGesprek genoemd (ZAG). Bij dit gesprek is de door u aangewezen 
contactpersoon aanwezig. Andere naastbetrokkenen kunnen ook op uitnodiging 
deelnemen aan dit eerste gesprek. Wanneer u al een behandelaar binnen Zuyderland 
GGz heeft, zullen wij deze bij dit eerste gesprek en de verdere behandeling van het 
IHT team betrekken. 
 
Tijdens het kennismakingsgesprek kijken wij samen met u naar de reden waarom het 
IHT-team is ingeschakeld. Daarnaast bespreken wij met u wat u nodig heeft om weer 
een stabieler evenwicht te bereiken: wat kunt u zelf doen, wat kunnen de 
naastbetrokkenen bijdragen en waarmee kan het IHT-team u vooruit helpen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning in uw woonsituatie, daginvulling, 
medicatiegebruik en hulp van naastbetrokkenen. 
 
Elke dag is er een overleg van het IHT-team waarin ook uw situatie aan de orde komt. 
Daarnaast vinden er samen met u nog twee ZorgAfstemmingsGesprekken (ZAG) 
plaats in midden en aan het einde van de IHT-behandeling. Uw IHT-hulpverlener zal 
zo nodig tussentijds voorstellen voor veranderingen in de zorg met u bespreken. Dit 
kan bijvoorbeeld intensivering zijn van de zorg of juist voorzichtig al wat afbouwen 
van de frequentie van de bezoeken aan u.  
Als u  voldoende stabiel bent om de behandeling binnen het zorgprogramma te 
starten of weer voor te zetten wordt de zorg door de IHT-medewerkers overgedragen 
aan uw behandelaar. Hiermee stopt de zorg van het IHT-team. De IHT-behandeling 
zal kortdurend ingezet worden en kan maximaal 6 weken duren. 
 
Contact met naastbetrokkenen  
 
De IHT-hulpverleners hebben nadrukkelijk aandacht voor eventuele familie en andere 
naastbetrokkenen. Wij vinden dit van belang omdat deze personen u het beste 
kennen en indien mogelijk ondersteuning aan u kunnen bieden in deze intensieve 
periode. Tijdens IHT bekijken we ook welke steun naastbetrokkenen nodig hebben. 



 

 l  G e e s t e l i j k e  G e z o n d h e i d s z o r g   4 

Dit gebeurt zeker in het geval dat de crisis mede is ontstaan doordat de 
naastbetrokkenen een al langer bestaande situatie niet meer aankunnen. 
 
Privacy  
 
Voor het IHT-team is het van belang om te mogen overleggen met uw 
huisarts/verwijzer/andere betrokken hulpverleners en met de voor u belangrijke 
naasten. Het kan zijn dat u redenen heeft waarom u dit niet wilt; in dat geval kunt u 
dat aan ons aangeven. Het IHT-team hanteert dezelfde privacyregels als die voor heel 
Zuyderland GGz gelden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de 
cliëntfolder van Zuyderland GGz en naar onze website. Uw hulpverlener kan hier ook 
meer informatie over verstrekken. 
 
Opname 
 
Mocht een opname alsnog nodig zijn zal het IHT-team u en de naastbetrokkenen 
hierin begeleiden en zo nodig weer klaar staan zodra u de kliniek weer verlaat. Het 
IHT-team zal tijdens de opname gevraagd worden mee te denken over de 
mogelijkheden om de opnametijd zo kort mogelijk te houden. 
Indien er bij hoge uitzondering een gedwongen opname moet plaatsvinden heeft het 
IHT-team er samen met u alles aan gedaan om dit te voorkomen.  
 
Contact en bereikbaarheidstijden 
 
Het IHT-team is werkzaam: 
Ma-vrij: van 8.00 uur tot 22.00 uur. 
Za-zo: van 8.00 uur tot 17.00uur. 
 
Bereikbaarheid: 
Binnen kantoortijden: via secretariaat 088 - 4590310  
Tussen 17.00 uur en 22.00 uur en in het weekend (tot 17.00 uur) 088 – 4594041. 
 
Kosten 
 
De inzet van medewerkers van Zuyderland GGz valt binnen de vergoeding van uw 
zorgverzekeraar. 
 
Meer informatie 
 
Algemene informatie over Zuyderland GGz vindt u op onze website 
www.zuyderland.nl en in de cliëntfolder die u heeft gekregen bij de start van de zorg 
bij Zuyderland GGz. 
 
 

http://www.zuyderland.nl/
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland GGz op www.ZorgkaartNederland.nl, een 
onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. Op basis van uw ervaring kunnen 
wij onze zorgverlening verder verbeteren. 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg 
Postbus 5500 
6130 MB Sittard 
 
Meldpunt 
West-07 
 
Telefoon  
088 – 459 9393 
 
Internet 
www.zuyderland.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


