IBT jeugd
Intensieve Behandeling Thuis

Regio Rotterdam Rijnmond

De kracht van IBT jeugd
IBT (Intensieve Behandeling Thuis) jeugd wordt ingezet om klinische opname van
kinderen en jongeren waar mogelijk te voorkomen en/of te verkorten, en de
voornaamste crisis in een gezin te verminderen, opdat het gezin weer voldoende regie
ervaart en met de reguliere hulpverlening verder kan. Dit doen wij door kortdurende,
intensieve behandeling te bieden in de thuissituatie, waar nodig 7 dagen per week, ook
in de avonden. Het IBT jeugdteam werkt multidisciplinair; dit houdt in dat het team
onder andere bestaat uit een maatschappelijk werker, een (GZ)psycholoog, een
orthopedagoog, een systeemtherapeut, een verpleegkundige en verpleegkundig
specialist GGZ. Kortom, wij zijn toegerust om op verschillende levensgebieden
begeleiding en behandeling te bieden voor zowel kind als ouder.

Het proces
Is er sprake van een crisissituatie en dreigt er een opname? Is er per direct intensieve
hulpverlening nodig om de crisis te keren en is huidige hulpverlening ontoereikend
gebleken? Dan kan het IBT jeugd mogelijk iets betekenen.
De aanmelding bij het IBT jeugd start met een gesprek met het kind of de jongere, de
ouder(s)/verzorger(s) en eventuele andere betrokkenen (huidige behandelaar/
hulpverlener). In dit gesprek brengen wij in kaart wat maakt dat er op dit moment crisis
in het gezin dreigt of is ontstaan, welke (hulp)vragen er zijn vanuit het gezin en wat wij
als IBT jeugd hierin kunnen betekenen. De afspraken die wij in dit gesprek maken,
worden vastgelegd in een hulpverleningsplan, wat de leidraad zal zijn voor de hierop
volgende weken. Indien er gedurende het hulpverleningstraject een andere hulpvraag
direct aandacht vraagt, zullen wij onze behandeling hierop afstemmen.
De behandeling van het IBT jeugd duurt maximaal zes weken, waarin wij de
voornaamste crisis in het gezin beogen te stabiliseren. Op het moment dat er minder
intensieve zorg nodig is of de huidige reguliere hulpverlening weer verder kan, wordt
de behandeling weer overgenomen door de voorgaande hulpverlener. Indien dit niet
mogelijk is, denken wij mee over passende vervolghulp.
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Wat bieden wij
Daar waar de hulpvraag ligt, bieden wij een op maat gemaakt behandelaanbod, wat
kan bestaan uit:
 Maatschappelijke begeleiding
●
Ouder/systeembegeleiding
 Motiverende gespreksvoering
●
Medicatie
 Psycho-educatie
●
Vrijetijdsbesteding/activering
 Crisismanagement
●
Competentie vergroting
 Cognitieve Gedragstherapie
●
Diagnostiek
Er kan op doordeweekse dagen gebeld worden met de vraag of er plek is bij IBT jeugd.
Wij hanteren geen wachtlijst!
Het IBT jeugd werkt in de regio Rotterdam Rijnmond.

Contact
Op de doordeweekse dagen zijn de hulpverleners van het IBT jeugdteam bereikbaar
op het nummer 06-57093126.
Behandelaren werkzaam op de afdelingen binnen Parnassia Jeugd kunnen aanmelden
voor IBT jeugd. Ook kan een aanmelding geschieden via het team zorgbemiddeling in
Rijnmond (ZBT).
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Heb je een vraag?
Wil je een vraag aan ons stellen?
Neem dan contact met ons op via: 06-57093126.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.youz.nl
Versie: 042019
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