Kliniek voor Intensieve Behandeling
Informatie voor verwijzers
De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van de Van der Hoeven Kliniek biedt plaats aan mensen
die moeilijk hanteerbaar zijn en een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Het gaat
voornamelijk om mensen die binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn
vastgelopen. Opname op de KIB is dan een uitkomst voor de patiënt, zijn familie/netwerk en/of
voor de instelling waar de behandeling is vastgelopen.

De kliniek heeft veel ervaring met de behandeling van patiënten met ernstige meervoudige
ziektebeelden, waarbij agressie, verslaving en het veroorzaken van overlast centraal staan. Deze
ervaring is opgedaan door jarenlange omgang met en behandeling van tbs-patiënten.
Over de KIB
In de KIB worden mensen in een gestructureerde, veilige en drugs- en alcoholvrije setting
gestabiliseerd, wordt aanvullende diagnostiek gedaan en therapie ingezet. Verder wordt de patiënt
ingesteld op (nieuwe) medicatie.
Het multidisciplinaire behandelteam beschikt over veel ervaring en deskundigheid in de forensische
psychiatrie en er is expertise aanwezig op het gebied van patiënten met een licht verstandelijke
beperking. Patiënten blijven gemiddeld tussen de 6 maanden en 2 jaar in de KIB.
Het doel van de behandeling is patiënten weer terug te kunnen begeleiden naar de verwijzer, een
beschermd wonen-traject of een andere passende vervolgvoorziening binnen de reguliere ggz.
Van opname tot nazorg
De KIB bestaat uit verschillende afdelingen. Naast een afdeling waar patiënten meer individueel
worden begeleid, is er een afdeling waar het accent meer ligt op het groepsleven. Het
therapeutisch milieu op de groep biedt een omgeving waar patiënten kunnen oefenen met ander
gedrag.
Per patiënt wordt onderzocht wat ervoor nodig is om zo snel en veilig mogelijk terug te keren in de
samenleving. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de verwijzende instantie.
Stap voor stap bouwen patiënten hun leven buiten de kliniek weer op. Medewerkers van de kliniek
helpen daarbij. Patiënten worden begeleid in het zoeken naar passende woonruimte, werk en
vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt al tijdens de opname.
Na het vertrek uit de kliniek kunnen patiënten, indien passend bij het traject, nog enige tijd
begeleid worden door een transmuraal behandelingsteam of ForFact-team. Op deze manier leren
patiënten de vaardigheden die zij in de kliniek hebben opgedaan ook in de maatschappij toe te
passen. Ook nadat patiënten zijn doorgestroomd naar andere instellingen kan de KIB mee blijven
denken met de ontvangende teams. Omdat verandering van omgeving patiënten tijdelijk uit balans
kan brengen, wordt een heropnamegarantie geboden waardoor patiënten tijdelijk heropgenomen
kunnen worden.
Sport en beweging
De kliniek beschikt over diverse sportfaciliteiten, zowel binnen als buiten. Professionele
sportdocenten verzorgen de lessen.

Langdurige zorg
Terwijl de KIB vooral is bedoeld voor kortdurende intensieve behandeling, bestaat er een groep
patiënten die in aanmerking komt voor opname op de afdeling langdurige zorg. Deze patiënten
kennen zulke complexe psychiatrische en psychosociale problematiek dat stabilisatie alleen
mogelijk is door langduriger intensieve behandeling en begeleiding. Deze afdeling biedt dan
structuur in een veilige, overzichtelijke en ordelijke omgeving met zorg op maat. De afdeling
langdurige zorg bevindt zich op locatie De Voorde in Amersfoort.
Veiligheid
In de kliniek zijn patiënten en medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor de goede sfeer en
de veiligheid. Alleen in een veilige omgeving kan een behandeling immers slagen. Daarvoor is het
nodig dat iedereen elkaar kent en weet wat er speelt. Elke dag komen patiënten en medewerkers
daarom bij elkaar in de kliniekraad. Daar wordt besproken wat goed en minder goed gaat en hoe
het beter zou kunnen.
Samenwerken met ketenpartners
Tijdens en na de behandeling wordt intensief samengewerkt met het netwerk van regionale
ketenpartners, zoals beschermd wonen- en ggz-instellingen. De verwijzende ketenpartner wordt
actief bij de behandeling betrokken. Om de overgang naar de vervolginstelling te vergemakkelijken
en eventuele (tijdelijke) crises op te vangen wordt altijd een heropnamegarantie aangeboden.
Aanmelding
Verwijzers, zoals een GGZ-instelling of de reclassering, kunnen patiënten aanmelden voor
behandeling in de KIB. Deze aanmelding wordt besproken in het aanmeldoverleg. Daarna volgt in
overleg met de verwijzer een intake. Zodra er plaats is, volgt een opname. Voor opname is een
rechterlijke machtiging vereist. Verwijzers blijven gedurende de opname betrokken bij de
behandeling.
Aantal bedden
De kliniek heeft een erkenning voor 52 bedden in 2014.
Financiering
De KIB wordt gefinancierd vanuit de Zvw en de AWBZ.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Kliniek voor Intensieve Behandeling.
Van der Hoeven Kliniek
Kliniek voor Intensieve Behandeling
Oudlaan 7
3515 GA Utrecht
Tel: 030-2758275 (algemeen)
Tel: 030-2758256 (afdeling Plaatsing)
Fax: 030 – 275 82 00
E-mail: info@hoevenkliniek.nl
www.hoevenkliniek.nl
De Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB) is een onderdeel van de Van der Hoeven Kliniek. Dit
is een forensisch psychiatrisch ziekenhuis met locaties in Utrecht en Amersfoort. De Van der
Hoeven Kliniek is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten.
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