Programma Platformdag Stichting HIC en Platform IHT 10 november 2015
Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de gezamenlijke Platformdag HIC - IHT van 10 november 2015.
Deelname aan de platformdag is gratis.

Programma:
9.30-10.30 uur
Welkom
Presentatie HIC: High en Intensive Care in de psychiatrie: bewegende beelden van een
bewogen ontwikkeling.
Sandra Vos (Manager en Psychiater HIC, GGz Breburg)
Presentatie IHT: IHT, wat is nieuw: stand van zaken implementatie IHT in Nederland.
Elnathan Prinsen (Psychiater IHT, Dimence)
10.45-15.15 uur

HIC- IHT workshops:
1. ZAG (Zorgafstemmingsgesprek)
In deze workshop zal worden stilgestaan bij de organisatie en inhoud van
zorgafstemmingsgesprekken en wordt o.a. ingegaan op het belang van een goed ZAG, de
voorwaarden die daarvoor nodig zijn en de dilemma’s waar we in de praktijk nog tegenaan
lopen.
Lianne Boersma (Psychiater IHT, GGZ NHN), Sandra Berk (Psychiater IHT team Amsterdam,
GGZ inGeest), Alwin Verdonk (Senior ervaringsdeskundige HIC, GGz Breburg) en Niek Regelink
(Ervaringsdeskundige HIC, GGZ inGeest)
2. Angst bij hulpverleners
In de Intensive Short- Terme Dynamic psychotherapy (ISTDP) wordt gewerkt met de angst,
afweer en ware gevoelens van een patiënt. Kunnen we technieken uit deze vorm van
psychotherapie inzetten bij hulpverleners en welke invloed heeft dit op hun handelen?
Jelle Moerman (Verpleegkundige HIC Breda, GGz Breburg) en Nicole Oude Oosterik (GZ
psycholoog i.o. tot specialist (GIOS), Dimence)
3. Brainstormsessie spoedeisende psychiatrie van de toekomst
Hoe ziet de toekomst van de ambulante en klinische spoedeisende psychiatrie eruit? Bestaan
modellen als IHT en HIC nog wel gezien de snelheid waarmee het veld verandert?
Zijn IHT en HIC geïncorporeerd of blijven we losse eilandjes die samenwerken?
Bram Berkvens (Manager FAMEUS, GGz Breburg en bestuurslid Stichting HIC) en Nellieke de
Koning (Directeur intensieve behandeling, Psychiater, GGZ NHN)
4. Triadische samenwerking tijdens opname op een HIC of begeleiding door IHT
Tijdens deze workshop wordt onderzocht wat de perspectieven op dit thema zijn vanuit de
3 actoren van de triade en hoe samenwerking en verbinding mogelijk is. Ook het perspectief
vanuit naastbetrokkenen zoals wijkbewoners, politie, sportclub e.a. komt aan bod.
Jasper Pieterson (SPV, IHT Deventer Dimence), Annette Furnemont (Ervaringsdeskundige IHT,
GGZ NHN) en Niek van Haasteren (Familie-ervaringsdeskundige, GGz Breburg)

Datum: dinsdag 10 november 2015
Tijd:
ontvangst 9.00 uur
Start:
programma 9.30 uur
Lunch: 12.30-13.30 uur
Afsluiting: 16.30-17.00 uur
Locatie: De Soester Duinen
Adres: Soesterbergsestraat 188,
3768 MD SOEST
035-6036010
Contactpersoon HIC:
Linda Frijters, Ondersteuner Stichting HIC
088-01-64057
06-13073251

Linda.frijters@ggzbreburg.nl
Contactpersoon IHT:
Karin Bonouvrie, Ondersteuner Platform
IHT
06-228 63 152

platform.iht@gmail.com
)

Website Stichting HIC:
www.hic-psy.nl
Website Platform IHT:
www.i-ht.nl

Programma Platformdag Stichting HIC en Platform IHT 10 november 2015
10.45-15.15 uur

Stichting HIC workshops:
A. HIC-Verpleegkundige Vervolg Opleiding: Een volgende stap in de professionalisering van de HIC-verpleegkundige (HBO+)
In het netwerk van HIC’s hebben een aantal instellingen meegewerkt aan het opstellen van een eerste inhoudelijke opzet voor een
HIC-opleiding voor verpleegkundigen op HBO+ niveau. Denk jij ook met ons mee?
We nodigen managers, verpleegkundigen, opleidingscoördinatoren en hogescholen uit om samen met ons van gedachten te
wisselen over het opzetten van een opleiding HIC-verpleegkundige (HBO+).
Jan Piet van Steensel (Teammanager acute psychiatrie, Altrecht) en Christel van Dun (Adviseur HR opleidingen, GGz Breburg)
B. Risicotaxatie van geweld, agressie en brandstichting op de HIC; de BVC voorbij....
In de HIC methodiek wordt gebruik gemaakt van verschillende risicotaxatie-instrumenten. Agressie wordt in kaart gebracht met de
BVC en vaak wordt ook het crisissignaleringsplan hiervoor gebruikt. Echter hiermee wordt het risico op geweldsincidenten zoals
brandstichting en instrumentele agressie nog te vaak gemist. We gaan in de workshop op zoek naar aanvullende en praktisch
toepasbare methodes om dit zo mogelijk te kunnen voorkomen.
Jasper van Marle (Psychiater, GGz Drenthe) en Joachim Mertens (Psychiater HIC, GGzE)
C. Intensieve Zorg op de ICU, op zoek naar wegwijzers in een nieuw landschap
De ICU is een nieuwe omgeving in de psychiatrie, zowel fysiek als in het beleid, als binnen de BOPZ. Het werkboek HIC geeft korte
richtlijnen die in de praktijk nog niet zijn uitgewerkt, en die op verschillende afdelingen heel verschillend worden vormgegeven. Doel
van de workshop is het uitwisselen van ervaringen, successen, knelpunten en toe te werken naar een helder gezamenlijk concept.
Sandra Vos (Manager en Psychiater HIC, GGz Breburg) en Annet Hornbach (Psychiater, GGz inGeest)

Platform IHT workshops:
D. Intensive Home Treatment in stedelijk en plattelandsgebied, watch the difference!
Werk jij in een IHT team in een dichtbevolkt gebied? Of juist in een dunbevolkt gebied? Tegen welke voor- en nadelen loop je aan
bijv. met betrekking tot het organiseren van het werk, bestaffing en de zorgverlening, logistiek?
Zijn er verschillen? En overeenkomsten? In deze workshop gaan we hierover met elkaar in gesprek.
Jeroen Martens (Beleidsmedewerker Emergis), Ruud Zuidmeer (SPV, coördinator Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam) en Iteke
Kramer (Manager, GGZ Friesland)
E. Ambulante risicotaxatie
Risico’s inschatten bij thuisbehandelingen; hoe doe je dat? Welke instrumenten kunnen de hulpverlening daarbij helpen? Of helpen
die instrumenten eigenlijk niet en kosten ze vooral tijd?
In deze workshop wordt risicotaxatie door ambulante teams besproken; welke ervaring is er met de instrumenten en hoe goed
voorspellen ze eigenlijk? Janneke van Beek(klinisch psycholoog i.o., GGz NHN)
F. Invoering van IHT in Nederland: het belang van modelgetrouwheid
IHT staat voor een multidisciplinair behandelteam dat intensieve behandeling thuis aanbiedt aan mensen met acute spoedeisende
psychiatrische problemen. Dit met als doel opnames te voorkomen en te verkorten. Met het opkomen van IHT in Nederland is er
behoefte aan een definitie van wat IHT is. Een Nederlandse modelgetrouwheidsschaal voor IHT is in ontwikkeling. In deze workshop
presenteren wij de eerste resultaten hiervan. En willen wij discussiëren over welke items belangrijk zijn om IHT te definiëren en
welke items IHT teams kunnen onderscheiden van reguliere crisisdiensten en andere out-reachende teams.
Elnathan Prinsen (Psychiater IHT, Dimence) en Hans Kroon (Programmahoofd, Trimbos instituut)
15.30-16.30 uur
Plenair gesprek
Reflectie: Waar zie jij mogelijkheden vanuit jouw expertise? Kunnen we door de verbinding te zoeken tussen IHT en HIC betere zorg
leveren? Zijn er parels voortgekomen uit deze dag?
Bas van Wel (Directeur Zorg, Dimence, Voorzitter Platform IHT) en Tom van Mierlo (Directeur Behandeling en Psychiater, GGz
Breburg, Voorzitter Stichting HIC)
Heeft u een onderwerp dat u wilt delen betreffende HIC of IHT? Wij bieden u de gelegenheid uw presentatie op te nemen in het
programma. Meld u zich aan via de contactpersonen van het Platform IHT of Stichting HIC.

