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IHT is (g)een dingetje 

Rob Laane, senior zorginkoper VGZ 
Marina Verwijs, manager GGZ NHN 
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Waarom IHT? 

-  Levert bonus op bij zorgverkoop 

-  Helpt ambulantisering 

-  Staat voor SDM 

-  Iemands hobby 

-  Destigmatisering  
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IHT Domino-effect? 
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Principes IHT 

2.	  De	  behandeling	  	  
wordt	  geleverd,	  daar	  	  
waar	  de	  cliënt	  zich	  het	  	  
meest	  veilig	  	  
voelt	  

	  1.	  De	  behandeling	  
wordt	  geleverd	  in	  de	  
minst	  restric:eve	  
omgeving	  

3.	  De	  behandeling	  is	  	  
24	  uur	  per	  dag,	  	  
zeven	  dagen	  per	  week,	  
bereikbaar	  

4.	  Team	  func:oneert	  
als	  poortwachter	  van	  
de	  opname	  afdelingen	  

5.	  Naast	  de	  behandeling	  
voor	  de	  cliënt	  worden	  
familie/	  betrokkenen	  
ondersteund	  gedurende	  
de	  crisis.  

6.	  Betrokken	  tot	  crisis	  is	  
verholpen	  en	  de	  cliënt	  
verzekerd	  is	  van	  goede	  
behandeling.	  

Regio	  200	  000	  

Transmuraal	  

Netwerk	  –	  en	  
herstel	  

georiënteerd	  

Principes IHT 
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Formatie 

•  Psychiater 32-40uur 
•  AGNIO, 32-40 uur 
•  Psycholoog, 16 uur 
•  SPV, 80-104 uur 
•  Verpleegkundige, 5-8 fte 
•  Agogische mw'er, 24 uur 
•  Erv.deskundigen, 18-24 uur 
•  Vaktherapeuten 24 uur 
•  (meewerkend) teamleider, 28 uur 
•  Zorgsecretaresse, 20 uur 
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IHT (1) 

- Beschikbaarheidsfunctie 

- Benodigde capaciteit 
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IHT (2) 

- Samenhang crisisdienstfunctie met alle 
  andere functies 

- Specifieke training IHTers (SC) 
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Relatie klinische capaciteit 

- Klinische capaciteit toekennen aan IHT 

- Verminderen algehele klinische 
capaciteit 

- Klinische capaciteit opnemen in kosten 
IHT 
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Organisatie en financiën 

- Positie IHT in de organisatie 

- Vaststellen vaste variabele componenten 
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Gevolgen organisatie 

- IHT vraagt een brede visie op 
  ambulantiseren en transmuraal werken. 

- Heeft gevolgen voor de hele organisatie:    
   IHT incl opname zijn een intermezzo binnen een ambulante behandeling 

- Aanpassen behandelvisie/cultuur 
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Knelpunten dagelijkse praktijk 

•  Reguliere DBC’s naast crisis DBC’s. Opschaling voor 
eigen patiënten specialistische behandelingen. 

•  Geen overeenstemming patiënt over het geboden 
contact, ook geen criteria voor gedwongen behandeling, 
wel 2x 1,5 uur tijd. 

•  Verzoek beoordeling HA, geen vervolg. Crisis DBC? 
•  De vervolgbehandeling start niet snel genoeg op, IHT 

overbrugt. Gaat ten kosten van flexibiliteit 
•  Bemoeizorg/OGGZ, consultatie 
•  Overleg in de keten, niet ingeschreven patiënten. 
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