Intensieve psychiatrische
thuiszorg (IPT)
Informatie voor ouders van kinderen
tot 16 jaar
Intensieve psychiatrische thuiszorg is een vorm van zorg bij u en uw kind, de cliënt,
thuis.
De IPT’er is een verpleegkundige die u en uw kind kan helpen:

de problemen binnen het gezin in kaart te brengen;

door psycho-educatie en ouderbegeleiding te geven bij het omgaan met uw kind
(structuur, gedrag belonen of afwijzen);

met emotionele steun voor u en uw kind;

met begeleiding bij de dagbesteding/school van uw kind. Indien nodig contact
leggen met de school;

met onderzoeken van mogelijkheden om contacten van uw kind te herstellen of
nieuwe contacten met klasgenoten, vriendjes aan te gaan;

door hulp te bieden bij een crisis.
De begeleiding varieert van één tot driemaal per week een huisbezoek. Dit bezoek
vindt door de week plaats uiterlijk tot acht uur ’s avonds. De maximale
begeleidingsduur is negen maanden.
Voor wie?
IPT Jeugd is er voor kinderen/ jongeren die bij Pro Persona ambulant worden
behandeld.
Hoe?
De behandelaar heeft samen met u geconcludeerd dat een periode intensieve
psychiatrische hulp aan huis noodzakelijk is als aanvulling op de ambulante hulp. Dat
is het geval als:

de huidige begeleiding en behandeling u en uw kind onvoldoende ondersteuning
bieden;

uw kind na een psychiatrische opname nog intensieve behandeling nodig heeft en
u ook ondersteuning kunt gebruiken;

begeleiding noodzakelijk is in afwachting van een andere zorgverlening thuis of in
samenwerking met een andere instantie.
De behandelaar van Pro Persona meldt uw kind aan voor IPT. Dit gebeurt altijd in
overleg met u.
IPT start met een gezamenlijk gesprek met u en uw kind en de hoofdbehandelaar.
Gezamenlijk wordt dan een inventarisatie gemaakt van de hulpvraag en u wordt
uitgelegd hoe de IPT-verpleegkundige werkt. De IPT-verpleegkundige heeft tijdens de
periode van thuiszorg regelmatig overleg met de behandelaar en er zijn ook
evaluatiemomenten met u en uw kind. Er wordt ook weer samen afgesloten.
De verpleegkundige vraagt vooraf toestemming aan u voordat aan derden informatie
wordt verstrekt of gevraagd over uw kind.

Meer informatie
IPT valt onder de zorgverzekeringswet en zit in het basispakket van iedere
ziektekostenverzekering.
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Heeft u na het lezen van deze folder behoefte aan meer informatie, dan kunt u
terecht bij uw behandelaar of u kunt samen met uw behandelaar contact met ons
opnemen.

