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Kinderen en Jeugd

Psychiatrische (Intensieve) Thuisbehandeling
Wat is Psychiatrische (intensieve) Thuisbehandeling?

Hoe gaat psychiatrische (intensieve) thuisbehandeling?

Bij psychiatrische intensieve thuisbehandeling helpt

Uw behandelaar meldt u aan voor psychiatrische

een psychiatrisch verpleegkundige uw kind en de

intensieve thuisbehandeling. U en uw kind krijgen

gezinsleden thuis met dagelijkse dingen. Samen met

dan een gesprek met de psychiatrisch

de verpleegkundige bekijkt uw kind waar zij/zij hulp

verpleegkundige. Dit is de verpleegkundige die u

bij nodig heeft. Dit kan zijn:

thuis hulp gaat geven. Samen met de



voor zichzelf zorgen;

verpleegkundige maken jullie afspraken over welke



omgaan met geld;

hulp nodig is. Uw kind bepaalt - samen met u en de



de dagelijkse activiteiten organiseren;

verpleegkundige - wanneer de hulp begint. Heeft uw



contact maken met andere mensen;

kind een paar dagen hulp gehad? Dan horen jullie of



contact onderhouden met andere mensen;

de hulp kan/moet blijven. Een speciale commissie



het innemen van medicijnen;

beslist dit.



eventueel begeleiding op school of werk.

Wat is het doel van psychiatrische (intensieve)
thuisbehandeling?

Wat kan de psychiatrisch verpleegkundige voor u
doen?


Uw kind helpen bij de dagelijkse activiteiten.

Door psychiatrische intensieve thuiszorg krijgt uw

Voorbeelden hiervan zijn: naar school/werk gaan,

kind weer overzicht. Hierdoor kan hij/zij de

zichzelf verzorgen, omgaan met geld, medicijnen
innemen.

dagelijkse dingen weer beter doen. Uw kind leert
weer goed voor zichzelf zorgen. Het uiteindelijke doel



en vrienden.

is dat uw kind hiervoor geen extra hulp meer nodig
heeft.
Is psychiatrische (intensieve) thuisbehandeling iets
voor uw kind?
Uw kind kan in aanmerking komen voor
psychiatrische intensieve thuisbehandeling als er
sprake is van een crisis. GGZ Rivierduinen Kinderen
en Jeugd kan psychiatrische (intensieve)
thuisbehandeling inzetten bij de behandeling van:

Uw kind helpen bij het contact met familieleden



Familieleden en vrienden uitleggen dat uw kind
een crisis heeft.



Uw kind en de overige gezinsleden steunen in
deze crisis.

De verpleegkundige spreekt regelmatig met de
behandelaar van uw kind.
Welke informatie moet u nog meer hebben?



ADHD

De behandeling duurt maximaal zes weken. Heeft uw



Angststoornissen

kind na die zes weken nog hulp nodig? Dan moet uw



Autisme

behandelaar dat aanvragen. De hulp kan ook in het



Eetproblemen

weekend geboden worden. De eerste week krijgt uw



Persoonlijkheidsstoornissen

kind de meeste hulp. De psychiatrisch



Psychose

verpleegkundige moet dan van alles voor u regelen.



Trauma

Psychiatrische (intensieve) thuisbehandeling wordt in



Pijn zonder oorzaak

het hele verzorgingsgebied van GGZ Rivierduinen



Depressie

Kinderen en Jeugd aangeboden.
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