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Statement

Beter worden doe je thuis

Je bent nooit alleen patiënt

Patiënt ben je nooit alleen

IHT (en eventueel opname) is een 
kortdurend intermezzo in een ambulante 
behandeling (keten/netwerkzorg)
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IHT-teams en landelijk platform

• Landelijk platform start 2012 met 4 instellingen: GGZ Noord Holland 
Noord, Dimence, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, Breburg en 
Hans Kroon van Trimbos Instituut.

• Nu 23 instellingen aangesloten

• GGZ NHN begon in 2012 met eerste IHT team. SPA/Arkin volgde op 
andere manier. Dimence 2013.

• Nu +/- 50 teams



Zorgvisie

• Internationaal veranderd richting ambulant

• Ook bij goede klinische zorg 
• Verlies sociale rollen

• Ouder, werknemer, partner, vrijwilliger, buur

• Ongevraagd voegen naar afdeling

• Dagindeling, bezigheden, eten 

• Opname staat rehabilitatie, participatie en daarmee herstel 
in de weg
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Ambulantisering
• Zorg in de thuissituatie sluit aan bij sociale en 

maatschappelijk omstandigheden

• Daarmee gericht op het behouden of herstellen van de 
sociale rollen van de patiënt

• Vraagt andere attitude hulpverlener

• Een gelijkwaardige relatie tussen professionals en patiënten 
ontstaat makkelijker in de eigen omgeving van de patiënt

• Het betrekken en mobiliseren van sociale netwerken lukt 
beter in de thuissituatie
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Crisisbehandeling

• Belangrijke sociale en omgevingsfactoren kunnen oorzaken 
van een crisis zijn en daardoor zou de behandeling beter in, 
en samen met, die sociale context plaats kunnen vinden.

• Het aanleren van duurzame adequate copingstrategieën kan 
het beste gebeuren op de plaats waar men ze gebruikt.
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Doel IHT

• Psychiatrische crisis zo goed mogelijk te behandelen in de 
eigen situatie van de patiënt

• Daarmee opnames voorkomen en verkorten 

• Door bieden van kwalitatief hoogwaardige intensieve 
ambulante zorg door een multidisciplinair team

• Doelgroep: iedereen in significante psychiatrische crisis
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IHT model

• Acute crisisbeoordeling
• Snelle respons op nieuwe verwijzing

• 24 uur per dag beschikbaar

• Direct starten thuisbehandeling
• Frequente huisbezoeken

• Intensief betrekken van systeem/netwerk

• Tot de crisis voorbij is en totdat de zorg is overgedragen 

• Poortwachter voor de kliniek 
• Schakel tussen polikliniek en kliniek

• Faciliteren van vervroegd ontslag 
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IHT model

• Multidisciplinair team

• IHT actief 7x24uur 

• Shared caseload

• Maximaal 6 weken

• Zorgafstemming essentieel (ZAG)
• Incl. patiënt en naastbetrokkenen

• Modelgetrouwheid?!
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Op- en 
afschaling 
van zorg



Basis ggz

IHT 
inclusief 

crisisfunctie

Klinieken 

FACT

Politie

Ambulante Sggz

Huisarts

Plaats in de 
keten



Workshop 1: Worstelingen van 
een (startend) IHT-team. GGZ 
Drenthe en GGZ NHN.

Workshop 4: De organisatie en 
implementatie van IHT
Dimence en GGZ Friesland



Instellingen verminderen het aantal 
‘bedden’. Mensen kunnen in crisis 
nergens terecht.

De gedachte daarachter is dat 
patiënten meer gebaat zijn bij 
behandeling in hun vertrouwde 
omgeving dan in een kille – en dure-
kliniek.

“Ongeveer de helft van de 10.000 
ondervraagden, zegt dat goede zorg 
slechts soms of nooit beschikbaar is, 
bleek uit onderzoek door LPGGZ…”



Kamervragen aan Schippers
02-10-2017

• Hoe zit dat met die beschikbare bedden?

“Uit de Monitor Ambulantisering bleek dat de 
afbouw van de klinische capaciteit doorzet en
een verschuiving heeft plaatsgevonden van 
behandeling van de specialistische ggz naar de 
basis ggz. Ook kwam naar voren dat het totaal
aantal cliënten dat ambulante basis ggz of 
ambulante specialistische ggz ontvangt afneemt
en binnen de ambulante specialistische ggz het 
aantal intensievere trajecten (licht) daalt.”



Kamervragen aan Schippers

• Hoe zit dat met die 
beschikbare bedden?

“Het beeld dat de Monitor 
Ambulantisering schetst, stemt
mij niettemin ontevreden. De 
opbouw van de ambulante zorg
en ondersteuning moet worden
versneld en geïntensiveerd en de 
ondersteuning vanuit het sociaal
domein moet naar een hoger
plan worden getild.”



Bestuurlijk akkoord  Agenda GGZ voor 
gepast gebruik en transparantie

• Bestuurlijk akkoord in jan 2015 door minister opgezegd

• Later dat jaar nieuwe Agenda GGZ.

• Ambulante behandeling uitgangspunt bij complexe zorgvraag

• Toegankelijke, adequate en intensieve ambulante zorgvormen gericht 
op herstel moeten gerealiseerd worden

• Daarnaast beddenreductie



Kamervragen aan Schippers
02-10-2017

• Hoe zit dat met de beschikbaarheid van acute 
GGZ?

“De NZa heeft …in 2015.. onderzoek gedaan naar de 
wachttijden in de acute ggz. De uitkomst van dit 
onderzoek was dat de wachttijd die er is  ..…., 
voornamelijk veroorzaakt wordt door reistijd en soms 
door een samenloop van meerdere aanvragen tegelijk. 
Uit het onderzoek bleek verder dat er wél wachttijden 
zijn om … door te verwijzen naar de gespecialiseerde 
ggz voor een vervolgbehandeling. 

Het probleem zit dus niet zozeer in de wachttijd voor de 
crisiszorg zelf, als wel in de wachttijd voor het 
vervolgtraject in de gespecialiseerde ggz ná de 
crisisopvang.”



Kamervragen aan Schippers
02-10-2017

Hoe zit dat met de beschikbaarheid van acute GGZ?

• “De problematiek in de acute ggz om mensen die dit nodig hebben snel 
te beoordelen en zo nodig snel in zorg te krijgen, komt daarmee niet 
voort uit onvoldoende beschikbaarheid van de acute ggz.

• Het is wel van groot belang dat de samenwerking tussen de 
ketenpartners in de acute ggz verbeterd wordt en de organisatie en 
inrichting verbeterd wordt.

• Partijen hebben met elkaar begin dit jaar de generieke module acute 
psychiatrie vastgesteld die een groot aantal knelpunten in de acute ggz 
aanpakt. Een groot aantal crisisdiensten is inmiddels in de praktijk aan 
de slag met deze verbeteringen.”



Generieke module & IHT
• SIRM rapport 2015: Diverse ketenpartijen gesproken

• Inzicht in verwijsstromen en vervolg na crisiscontacten

• Knelpunten
• Handelingsverlegenheid bij niet GGZ-hulpverleners

• Crisisdefinitie; verschillende intepretatie verwijzers en crisisdiensten

• Verantwoordelijkheid overdrachtsmomenten

• Vervoer door politie

• Ambulancepersoneel de-escaleert onvoldoende

• Eerste opvang

• Wachttijd op crisisdienst

• Financiering crisisdienst

• Workshop 2: generieke module en triagewijzer; GGZ Centraal en SPA



Kamervragen aan Schippers
02-10-2017

Waar wordt de in het artikel beschreven ‘intensive home 
treatment’ ingezet? In hoeverre wordt deze gefinancierd?

“Intensive home treatment is een vorm van zorg die gefinancierd 
wordt op basis van de aanspraken die voorvloeien uit de 
Zorgverzekeringswet. Deze vorm van zorg wordt ingezet bij die 
mensen die intensievere zorg nodig hebben in hun eigen 
omgeving. Een dergelijke vorm van zorg kan aangewezen zijn na 
(langdurige) opname in een ggz-instelling of juist in het geval een 
verdergaande escalatie (met uiteindelijk opname) te voorkomen”



Financiers als netwerkpartners?!

• Zou gefinanciëerde zorg moeten zijn volgens minister

• Andere kant is of IHT zorg toetsbaar is door verzekeraar
• Is het cosmetische ingreep (simpelweg noemen IHT)
• Essentiele toetsbare voorwaarden om jezelf IHT te noemen
• Certificering?

• Financiering crisiszorg; beschikbaarheid?
• Definitie crisiszorg: is alle IHT-zorg crisiszorg

• NZA  werkbezoek IHT

• Nieuwe vergevorderde plannen financiering van beschikbaarheid



De monitor KRO-NCRV
Sinds de bezuinigen in de geestelijke gezondheidszorg neemt het 
aantal incidenten met verwarde mensen toe……..En daar heeft de 
politie nu de buik van vol, zo liet de Amsterdamse Korpschef 
Pieter- Jaap Aalbersberg ons weten tijdens een interview. ‘De 
politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met 
handboeien in een auto mee te nemen. Dat is niet humaan en 
bovendien hebben wij ook niet de juridische basis om deze 
mensen op te pakken als ze geen strafrechtelijk feit hebben 
gepleegd,’ aldus Aalbersberg in onze eerste uitzending van ons 
dossier ‘verwarde mensen’. Hij verwijt GGZ-instellingen hun werk 
niet goed uit te voeren waardoor deze mensen uiteindelijk op het 
bordje van de politie komen te liggen.





------------------------

-----------------------



Schippers april 2016: ‘Er is geen sprake van een 
dergelijk causaal verband tussen bezuinigingen 
en toename van verwarde personen. Ik stel elk 
jaar groeiruimte beschikbaar voor de curatieve 
ggz en bezuinig dus niet’, antwoordt Schippers. 
Waar de stijging dan wel door komt, laat ze nog 
onderzoeken. In de brief geeft ze alvast drie 
oorzaken: registratie-effecten, het toegenomen 
bewustzijn bij de politie en meer 
meldingsbereidheid in de samenleving’.



Ketensamenwerking

• Niet naar elkaar wijzen maar samenwerken

• Zowel bij overlast met politie

• Bij sociaal maatschappelijke problemen met gemeente

• En nog met vele anderen…..

• Workshop 6: Succeformule voor samenwerking GGZ, politie en 
gemeente
• Streettriage

• Acuut inzetten van WMO



Wet verplichte GGZ gaat helpen: “Deze wet stelt dat de 
colleges van burgemeesters en wethouders een 
zorgmachtiging kunnen krijgen via een rechter waarmee ze 
verplicht zijn om zorg te leveren. Ook kunnen burgemeesters 
dankzij de nieuwe wet onder bepaalde voorwaarden 
crisismaatregelen rond een persoon treffen”

“Met deze wet kunnen we wanhopige familieleden helpen en 
een passende vorm van zorg regelen. Dus snelheid bij 
invoering is geboden.”

Crone: “Medicijngebruik is een apart aandachtspunt. Stoppen of 
slordig zijn met medicatie is vaak oorzaak van wat wij meemaken 
met ernstige verwaarlozing of agressief gedrag. Dat zijn ook juist 
de situaties waarin familie mij vraagt in te grijpen. En dat kan ik 
nu met de Bopz dus niet. Dat is niet uit te leggen aan wanhopige 
ouders, die hun zoon zien wegglijden in onvoorspelbaar gedrag 
en vervuiling, de deur voor niemand meer open doet. Terwijl hij 
gewoon functioneert als een gezellige zoon als hij zijn medicijnen 
wel op tijd inneemt.”



Wet Verplichte GGZ hoe zat het ook al weer

• Derde Evaluatie Wet Bopz  2 wetten:              2007   

Wet Verplichte GGZ  én  Wet Zorg en Dwang

• 1e concept-wetsontwerp (na brede consultatie)  2008                                                      

• Wetsvoorstel ingediend bij 2e Kamer       juni 2010

• 1e gewijzigd concept- wetsontwerp              april 2012                                                           
(commissie verplichte zorg exit  grotere rol geneesheer-directeur)

• 1e Nota v Wijziging aan Tweede Kamer  sept. 2013
• Onderzoek ZonMw: harmonisatie wetten gedwongen zorg       sept2014                               

• Rapport cie Hoekstra (Bart van U->rol OM ++)         juni 2015                                    

• Consultatie voorbereiding 2e nota van wijziging         sept2015                                    



• 2e Nota van Wijziging aan Tweede Kamer       7 juli  2016

(observatiemaatregel; Officier v Justitie verzoeker)

• 3e nota van wijziging                              7 september 2016

• 4e Nota  van wijziging                           20  december 2016 

• Bespreking plenair Tweede Kamer             2 februari 2017

• 5e nota van wijziging  Tweede Kamer         februari 2017

• Stemming Tweede Kamer->aangenomen 14 februari 2017

• Overleg Eerste Kamer deskundigen                16 mei 2017 

• Stemming Eerste Kamer ??           invoeren Wvggz 2018? 



Wat was de BEDOELING van de WVGGZ
• Versterken van rechtspositie van patiënt

• meer zeggenschap over (dwang)behandeling  eigen plan van aanpak

• Emancipatie van de patiënt: Meerdere partijen een rol bij opstellen nieuwe 
machtiging zoals familie, gemeenten.

• Voorkomen en beperken van dwang en drang

• Verhogen kwaliteit verplichte zorg

• Integrale benadering van zorg op maat
• Een behandelwet: sneller (dwang)behandelen en ambulant (dwang)behandelen.

• Versimpeling van de wet.

• Principe van wederkerigheid: voor wat hoort wat.

• Geneesheer-directeur centrale rol bij regie (OM wilde men eruit, echter OvJ krijgt 
nu grotere rol)

• Betere regeling voor PG en VG.



Wat is er gebeurd

• Opnamewet  behandelwet  beveiligingswet

• Komt niet meer overeen met oorspronkelijke doelstellingen

• Ambulante (dwang) behandelmogelijkheden worden wel uitgebreid

• Rol IHT?!

• Workshop 7 Ambulante dwang& drang; consequenties WVGGZ voor 
IHT….helaas zonder Bram Berkvens



Workshops

• 3: ervaringsdeskundigheid binnen IHT

• 5: IHT en E-health

• 8: Het vergeten kind binnen IHT

• 9: IHT en vaktherapie

• Casuïstiekbesprekingen



Conclusies
• IHT is hot

• Enorme ontwikkelingen in afgelopen 5 jaar

• Zowel in modelontwikkeling

• Als in aantal teams

• Als in bekendheid

• Afgelopen 5 jaar zeer veel politieke, maatschappelijke reuring rond acute 
psychiatrie

• Intensieve, ambulante en toegankelijke zorg; DUS IHT wordt als oplossing 
gezien

• Waarmaken wat we zeggen te doen en samenwerken in keten is 
essentieel model is niet heilig, goede zorg wel

• U kan de hele dag hele interessante workshops volgen




