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Voorwoord
Mensen met acute psychiatrische toestandsbeelden vormen de belangrijkste,
moeilijkste en daarmee meest fascinerende uitdaging voor de ambulante
geestelijke gezondheidszorg. Dat geldt nu, dat gold een eeuw geleden en dat
was zeker zo toen medische zorg nog geheel ontbrak: de donkere tijden van
afzondering, opsluiting, kettingen, ketens en dolhuizen. De 19e eeuw bracht
de hoop dat de nieuwe ‘gestichten’ de oplossing zouden brengen. Niet veel
later, al begin vorige eeuw, bleken deze niet alleen overvol, maar ook weinig
therapeutisch, en vaak ronduit verwaarlozend ten aanzien van de hen toevertrouwde patiënten.
Niet voor niets zoeken we sindsdien hier in Nederland, maar ook internationaal, naar modellen en methoden die een reëel alternatief bieden voor het
‘acute bed’. Creatieve collega’s afkomstig uit de sociale psychiatrie kwamen
met uiteenlopende benaderingen, probeerden deze uit, soms met succes,
soms alleen lokaal toepasbaar, en in weer andere gevallen ronduit te duur.
Uiteindelijk blijkt dat iedere plek en periode zoekt naar eigen oplossingen
voor het vraagstuk ‘acute psychiatrie’. Dit fraaie boek biedt u uitgebreide
informatie over de nieuwste loot aan de boom van opnamevoorkomende
strategieën: intensive home treatment. De naam, kortweg iht, geeft al aan
dat het geen teelt van eigen bodem is, maar zich baseert op een Engels
model dat inmiddels naar Nederlandse standaard is aangepast.
iht gaat over direct leverbare crisisbehandeling, acute en intensieve zorg,
risicotaxatie en (preventie van) drang en dwang. Dat alles vindt plaats in
de thuissituatie, wordt multidisciplinair aangeboden, als het moet buiten
kantoortijden en werkt met shared caseload. De iht-teams bieden daarmee de meest innovatieve en verstrekkende oplossing voor het gat tussen
poliklinische specialistische en acute klinische zorg. Ze werken opnamevoorkomend of op zijn minst opnameverkortend, integreren de toch vaak
versnipperde ambulante crisiszorg en willen daarmee pit, kpt, spits, hic,
fact, adb en pct (kent u ze nog?) kwalitatief overstijgen.
Nog geen vier jaar geleden geïntroduceerd, heeft iht inmiddels zijn marktaandeel te pakken. Zoals meestal met innovaties in het acute veld, is onderzoek naar de effectiviteit beperkt beschikbaar en de kwaliteit voor verbetering vatbaar. Toch wijst de huidige praktijk uit dat het een goed antwoord
is op vele acute kwesties waar we in ons huidige tijdsbestek mee kampen.
Ook nu blijkt de gelanceerde nieuwe aanpak eerder gerelateerd aan veranderingen in de samenleving dan aan nieuwe kenmerken van de patiëntenpopulatie. Denk aan de verbrokkeling en verkaveling van de ggz, de ervaren
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noodzaak van ambulantisering, de onduidelijke verantwoordelijkheden van
partijen, en het idee (of de illusie) dat afbouw van ggz leidt tot kostenbesparing. Maar denk ook aan recente maatschappelijke veranderingen als
voortschrijdende individualisering, een steeds groter aantal eenpersoonshuishoudens en het ontbreken van klassieke mantelzorg. Dat alles in een tijd
van economische schaarste, waarin sommigen helemaal geen thuis meer
hebben. Dit boek zal u duidelijk maken hoe iht zoekt naar oplossingen voor
deze belangrijke kwesties.
Aart Schene, hoogleraar psychiatrie Radboudumc

Inleiding en leeswijzer
Intensive home treatment (iht) is in Nederland een relatief nieuw model voor het
bieden van intensieve psychiatrische crisisbehandeling in de thuissituatie
van de patiënt. Het doel is om een psychiatrische crisis zo goed mogelijk
te behandelen in de eigen situatie van de patiënt en daarmee opnames op
acuteopnameafdelingen te voorkomen en, indien een opname toch noodzakelijk is, deze te verkorten. iht is gebaseerd op de veronderstelling dat
de behandeling in de thuissituatie leidt tot een sneller en beter herstel. Dit
komt doordat therapeutische relaties sterker en meer gelijkwaardig zijn in
de eigen omgeving van de patiënt en doordat naasten effectief betrokken
kunnen worden. Maar ook doordat sociale problemen, die vaak aanleiding
zijn tot de psychiatrische crisis, direct kunnen worden aangepakt en doordat negatieve bijeffecten van hospitalisatie worden voorkomen.
Het idee om psychiatrische crises te behandelen in de thuissituatie is
natuurlijk niet nieuw. Al in het begin van de 20e eeuw ontstonden de eerste initiatieven voor crisisbehandeling aan huis. Het iht-model is een verder uitgewerkt model over hoe deze ambulante crisiszorg inhoudelijk en
organisatorisch goed vorm te geven. Het in dit boek beschreven Nederlandse iht-model is gebaseerd op het crisis resolution and home treatment
(crht)-model, ontwikkeld in Groot-Brittannië (Johnson e.a., 2008).
iht-teams zijn multidisciplinaire behandelteams met als kernfuncties:
–– het beoordelen van alle patiënten voor wie een acute psychiatrische
opname geïndiceerd is om te bezien of met inzet van iht de opname kan
worden voorkomen;
–– het direct starten van intensieve ambulante zorg voor mensen in
psychiatrische crisissituaties, veelal in aanvulling op een lopende
ambulante behandeling, met als doel goede crisisbehandeling en het
voorkomen van een opname;
–– het continueren van deze behandeling buiten het psychiatrisch ziekenhuis
tot de crisis voorbij is en totdat de zorg is overgedragen of afgesloten;
–– en voor mensen die opgenomen zijn op een acute opnameafdeling: het
faciliteren van vervroegd ontslag.
In 2012 zijn de eerste iht-teams gestart in Nederland en sindsdien groeit
het aantal iht-teams gestaag. In 2013 is het landelijk iht-platform opgericht waarin vertegenwoordigers participeren van instellingen die bezig zijn
met iht. Vanuit het landelijk iht-platform is het initiatief genomen tot het
schrijven van dit boek.
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Tijdens de bijeenkomsten van het iht-platform bleek namelijk al snel dat
de werkwijze van de verschillende iht-teams niet uniform is. Er kwam
behoefte aan een handboek waarin het iht-model staat beschreven. Bij de
totstandkoming van dit boek is er niet alleen een brede input geweest van
deelnemers aan het iht-platform, maar ook van deelnemers aan diverse
symposia die kritische vragen hebben gesteld en goede suggesties hebben
gegeven.
Dit boek is nadrukkelijk een eerste aanzet tot de beschrijving van het Nederlands iht-model. We realiseren ons dat het model nog in ontwikkeling is
en de komende tijd verder verbeterd en aangescherpt dient te worden. We
verwelkomen constructieve suggesties hiervoor.
In hoofdstuk 1 bespreken we de achtergronden en historie van intensieve
ambulante crisisbehandeling. Achtereenvolgens worden de veranderde
(internationale) visies op psychiatrische (crisis)zorg, politieke visie, financiering en wetgeving besproken die het pad hebben geëffend voor iht.
Daarna wordt de historie van ambulante crisiszorg beschreven vanaf het
begin van de 20e eeuw.
In hoofdstuk 2 zetten we het iht-model kort uiteen. Doel, doelgroep, functies, samenstelling van het team en organisatie staan kort beschreven. Deze
onderwerpen worden in volgende hoofdstukken verder uitgewerkt, mede
aan de hand van casuïstiek. Tevens wordt in dit hoofdstuk de plaats van iht
in de keten beschreven.
Hoofdstuk 3 gaat over de waarden vanwaaruit wij werken. Hierbij gaat het
over het centraal stellen van de mens en het systeem in crisis, en het werken
vanuit een herstelondersteunend perspectief.
Hoofdstuk 4 bespreekt de wetenschappelijke onderbouwing van iht. Die is
nog zeer beperkt. In dit hoofdstuk staan ook de eerste gegevens over kenmerken van patiënten in iht en het verloop van de crisis, verzameld door
een aantal Nederlandse iht-teams.
De werkwijze van iht komt aan bod in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk is de kern
van het boek en wil echt een handleiding zijn voor de praktijk van iht. Hier
staat de uitwerking van het model: wie zijn de verwijzers, diagnostiek van de
crisissituatie, werken met families en naasten, iht als opnamevoorkomende
en opnameverkortende behandeling, risicotaxatie in de ambulante setting
en dwang en drang. Dit hoofdstuk is geschreven door mensen uit de praktijk
en aan de hand van casuïstiek.
De organisatie van een iht-team wordt uiteengezet in hoofdstuk 6: het aantal medewerkers, disciplines, werken met een gedeelde caseload, het organiseren van de overdrachtsmomenten en het regelen van de 7 × 24 uurszorg.
Met alleen het optuigen van een iht-team ben je er niet. Het is zaak dat dit
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team is ingebed in de keten tussen ambulante en klinische zorg. Hiervoor
is een cultuuromslag binnen de hele zorgorganisatie nodig. Het goed positioneren van het iht-team binnen de organisatie bespreken we daarom in
hoofdstuk 7.
Het financieren van een iht-team roept ook veel vragen op, merkten wij in
de platformvergaderingen en bij symposia. Dit onderwerp wordt besproken
in hoofdstuk 8.
Variaties binnen het iht-model in Nederland worden beschreven in hoofdstuk 9, zoals iht voor specifieke doelgroepen en verschillen tussen stedelijke en rurale gebieden.
Wij hopen met dit boek een breed publiek aan te spreken: zowel zij die al
actief bezig zijn met iht als zij die overwegen het op te starten. Maar ook
mensen die zelf psychiatrische crisissituaties meemaken, en onderzoekers,
managers en bestuurders. We verwachten dat het model in de toekomst
aangepast zal worden op basis van onderzoek en ervaringen. We zijn blij dat
zoveel auteurs hebben willen meeschrijven aan dit eerste Handboek iht, en
we hopen dat het boek zal bijdragen aan een goede behandeling thuis voor
mensen in een psychiatrische crisis.
Utrecht, juli 2016
Elnathan Prinsen
Nellieke de Koning
Bas van Wel
Niels Mulder
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