
HIC-J: VAN OPNAME TOT AFSLUITING 
 
 
JOOST WAAS   KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER ACCARE 
PETER ERKELENS  KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER CURIUM 



OP WEG NAAR HIC 
 
JONGEREN  

Hoe doen we het nu? 

• Huidige situatie  

Wat zouden we willen veranderen? 

• Plannen en Wensen  



• 15 jarig meisje 
• Sinds enkele maanden automutilatie 
• Aangemeld voor opname na 1ste TS met 

20 paracetamol 
• Toenemende somberheid 
• Slaapproblemen 
• Gaat enkele weken niet meer naar 

school 
• Gevoelens van hopeloosheid 

CASUS  



• Zij wil nog steeds dood, maar stemt in 
met opname, omdat ze geen keuze 
heeft 

• Ouders vinden dat ze zo niet langer 
thuis kan zijn 

• Verwijzer wil opname in verband met 
suicidaliteit maar ook, omdat 
behandeling stagneert en het 
verstandig lijkt de zorg over te dragen 
 

OPNAME 
VRAAG 



• Info van verwijzer  
• Doel opname en verwachtingen  
• Afspraken voor opname   
• Opname gesprek  
• Behandelplan en duur  
• Systeem doelen /Afspraken gezin 
• Signaleringsplan 
• (ondersteunende) Therapieen  
• Verwijzer  
• Ontslaggesprek  
• Nazorg   BOR/TOR  mogelijkheid 

 
 

STAPPEN  



1. Wat kunnen we aan de huidige werkwijze van 
onze instelling toevoegen als we vanuit HIC 
Jongeren gedachte deze jongere en gezin gaan 
behandelen? 
2. Waarin zou een opname van dit meisje volgens de 
visie van HIC Jongeren verschillen van een opname 
op een ‘normale ‘ crisisafdeling? 
3. Op welke wijze kunnen we het gezin meer gaan 
betrekken bij de opname en meer deelgenoot te 
maken van het proces? 
4.  Helpt het als we ouder of een lid van het systeem 
mee opnemen en hoe lang moeten we dit van 
ouders vragen? 
5. Bedenk hoe we met  verwijzer en nazorg instantie 
optimaal samenwerken ? 
6. Wat zou er binnen jouw instelling praktisch 
moeten veranderen om volgens de HIC Jongeren 
werkwijze te gaan werken? 
7. Zijn er knelpunten die je voorziet bij invoering van 
de HIC Jongeren werkwijze?  

 

VRAGEN 



• Groepen  beantwoorden een of meer 
van deze vragen door stil te staan bij de 
genoemde stappen in de behandeling 

• Start met kennismaking  gericht op 
huidige werk /organisatie plek en 
ervaring met HIC  

• Terugkoppeling discussie  

OPDRACHT  



 SAMEN – 
VATTING  
 
SLOT  
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