Intensieve kortdurende
crisisopname
High & Intensive Care (HIC)

Kinderen
en Jeugdigen

Wij geloven dat ieder kind de kracht in zich
heeft om zich te ontwikkelen en de uitdagingen
van het leven aan te gaan. Het is onze
overtuiging dat dit het beste lukt in een
vertrouwde omgeving en samen met het gezin,
ook als het moeilijk gaat en er sprake is van
psychiatrische problematiek. Soms kan dat even
niet en is een opname in de kliniek nodig.
Deze vindt dan plaats op de High & Intensive
Care afdeling.
High & Intensive Care

De HIC is een gesloten opnameafdeling voor jeugdigen van 12 tot
20 jaar die door psychiatrische problematiek ernstig zijn vastgelopen
of die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Behandeling
in de thuissituatie helpt dan even onvoldoende. Een opname op
de HIC duurt zo kort mogelijk maar maximaal drie weken.
Zodra de acute situatie stabiel is, zet de ambulant behandelaar van
het IHT-team - Intensieve thuisbehandeling oftewel Intensive Home
Treatment- de behandeling voort in de vertrouwde omgeving in
en samen met het gezin.

De eerste 48 uur worden ouders
mee opgenomen op de afdeling.

Hoe werkt HIC?

Bij opname op de HIC wordt een (of
beide) ouder(s) de eerste 48 uur mee
opgenomen. Ouders worden actief
betrokken bij de behandeling door de
gezinsbehandelaars, verpleegkundigen
en sociotherapeuten die daar werken.
De ambulant gezinsbehandelaar die
de behandeling na opname thuis voort
zal zetten is vanaf het eerste moment
betrokken bij het gezin. De eerste
ochtend na opname vindt een
zorgafstemmingsgesprek plaats. In dit
gesprek maken de jeugdige, ouders,
verwijzer en het behandelteam HIC/
IHT veiligheidsafspraken en spreken
de doelen van de opname af. Dit wordt
vastgelegd in een behandelplan.
Tijdens opname werkt de jeugdige
samen met het gezin aan persoonlijke
doelen, krijgt inzicht in de problematiek
en leert hiermee om te gaan. Alle
belangrijke levensgebieden zoals
school en vrije tijd worden in
de behandeling meegenomen.
We behandelen vanuit een positieve
insteek en versterken de mogelijk
heden en kwaliteiten van het kind
en het gezin.

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit
sociotherapeuten, een behandel
coördinator, een psycholoog en
een hoofdbehandelaar (kinder- en
jeugdpsychiater). Het team werkt
intensief samen met de gezins
behandelaren van het IHT-team.

Wij behandelen
vanuit een positieve
insteek en versterken
de mogelijkheden
van het kind en gezin.
Na de HIC-behandeling

Een opname op de HIC-afdeling duurt
maximaal drie weken. Indien de acute
situatie stabiel is volgt intensieve
thuisbehandeling.

Als er extra zorg nodig is

Als na een korte opname op de HIC
intensieve thuisbehandeling
ontoereikend is, kan een opname op
een andere afdeling tot de
mogelijkheden behoren.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie kunt u
telefonisch contact met ons opnemen
op het nummer 088 506 6150.

Aanmelden

Voor behandeling bij Mondriaan is een
verwijsbrief nodig van de huisarts,
medisch specialist, een centrum voor
Jeugd en Gezin of een wijkteam in de
buurt.

Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg.
Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden mensen. We hebben speciale
behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met
psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met
verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.
Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische
aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun
welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan,
opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en
samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.
Mondriaan is één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een erkend
opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig
specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst van
het continu verbeteren van onze zorg, op basis van de nieuwste inzichten.
Op www.mondriaan.eu en www.mondriaankindenjeugd.nl vindt u meer
informatie.
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