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INTENSIEVE
BEHANDELING
THUIS

U bent doorverwezen naar het IHT-team (Intensive

WAAROM BEHANDELING THUIS?

Home Treatment) van Yulius. Dat betekent dat u de

Wij vinden dat u thuis, in uw eigen veilige omgeving, beter

komende periode thuis wordt behandeld. We beginnen

aan uw herstel kunt werken dan in een kliniek.

met een intakegesprek bij u thuis. We betrekken ook de

Het doel is om een crisis zo goed mogelijk te behandelen in

mensen die voor u belangrijk zijn. We bespreken

de thuissituatie en daarmee acute opnames voorkomen en,

waarom u begeleiding en behandeling krijgt van het

indien er een opname noodzakelijk is, deze te verkorten.

IHT-team. Samen bekijken we welke hulp u nodig heeft

De duur van de periode is ongeveer 6 weken. In deze

om uw situatie weer stabiel te krijgen en wat wij kunnen

periode komen er verschillende zorgprofessionals van het

betekenen.

IHT-team bij u thuis langs. Het is belangrijk dat u zichzelf
ook actief inzet voor uw herstel, natuurlijk voor zover dat
mogelijk is. We blijven voortdurend alert of het verantwoord
is dat u thuis wordt behandeld.

Samen het verschil
yulius.nl

HOE KRIJGT U BEHANDELING?
U krijgt een vaste behandelaar van het IHT-team. Deze
behandelaar start met een intakegesprek en zal u wekelijks
spreken. Met hem/haar maakt u dan afspraken voor de
volgende week.
Tijdens de eerste week is het mogelijk dat er iedere dag een
verpleegkundige van het IHT-team bij u thuis langskomt.
Deze bezoeken duren ongeveer 45 minuten en worden in
overleg met u gepland. Wilt u er rekening mee houden dat
het niet altijd lukt om precies op het afgesproken tijdstip bij u
te zijn? Wij houden een half uur speling aan.
Heeft u al een behandelaar bij Yulius? Het IHT-team
informeert hem of haar over uw behandeling thuis.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?
Voor uw herstel is het belangrijk dat u openstaat voor onze
zorg en meewerkt aan de behandeling. Voordat de
behandeling start, willen wij graag het e.e.a. van u weten,
zoals hoe het nu met u gaat en waarbij u ondersteuning en
behandeling moet krijgen. Daarnaast is het belangrijk om
een aantal gegevens vast te leggen, onder andere
zorgverzekering, contactpersonen, huisarts en apotheek.
WAT IS DE ROL VAN UW OMGEVING?
Wij vinden het belangrijk dat bijvoorbeeld uw partner (of een
andere naaste) betrokken is bij uw behandeling en
bijvoorbeeld aanwezig is bij het gesprek met de
behandelaar van het IHT-team. Hij of zij kent u het beste en
kan u ondersteunen in deze intensieve periode. Na de
eerste week plannen we daarom een
zorg afstemmingsgesprek (ZAG). Tijdens dat gesprek
komen diverse onderdelen en bevindingen van de zorg aan
bod. Zo wordt er besproken of de samenwerking goed
verloopt, waar de wensen liggen en welke vervolgafspraken
van belang zijn. In de basis ligt de nadruk op afstemming
van de zorg met elkaar.
HOE KUNT U ONS BEREIKEN?
Wij zijn iedere dag tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar op
088-405 12 00. U kunt vragen naar het IHT-team. Onze

BEREIKBAARHEID BIJ CRISIS
Bij een crisis kunt u na 17.00 uur en in het weekend
bellen met onze collega's van kliniek de Gantel:
088 - 405 12 93 of 088 - 405 12 35. Zij zijn op de
hoogte dat u bij ons in zorg bent.
INFORMATIE
Yulius is bereikbaar op telefoonnummer
088 40 50 600.
Dit is een uitgave van Yulius
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van het IHT-team. Als dit niet mogelijk is, wordt er een mail
gestuurd naar het IHT-team met het verzoek u terug te
Samen het verschil.

bellen.

Luisteren. Doen. Ontplooien

yulius.nl
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Luisteren. Doen. Ont plooien.
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receptionist(e) verbindt u dan direct door met de coördinatie

