Bijsluiter voor externe verwijzingen naar Accare Intensief

Wanneer u een jeugdige verwijst naar Accare
voor intensieve zorg...

Tijdens de opname maken we samen met de jeugdige, zijn of haar ouders een plan met de
doelen die zij willen behalen. De behandeling tijdens het verblijf is intensief. Meestal meerdere
uren per dag. We werken samen met de ambulante behandelaar van het gezin, zodat hij of zij
die behandeling kan voortzetten wanneer de jeugdige weer naar huis gaat. Per week wordt
gezamenlijk bekeken of behandeldoelen gehaald zijn. Vaak lukt het om de opname binnen
enkele weken af te sluiten en kan de behandeling weer ambulant verder.

... is het belangrijk te weten wat onze behandelvisie is
Bij al onze behandelingen hebben we als doel jeugdigen zo snel mogelijk weer mee laten
doen met het ‘gewone’ leven op school, op het werk, in het gezin en met vrienden. Daarom
bieden we onze behandelingen zo veel mogelijk dichtbij de leefomgeving van de kind en het
gezin. In principe kunnen alle behandelingen ambulant gegeven worden en is er niet perse
een opname voor nodig.
Soms is er toch een reden voor opname. Bijvoorbeeld omdat er een crisissituatie is ontstaan
of omdat de behandeling vanuit de thuissituatie niet meer haalbaar is. Een opname is bij
voorkeur kort zodat er snel weer in de eigen omgeving behandeld kan worden. Een opname is
voor een kind en zijn of haar gezinsleden zeer ingrijpend. Bovendien is het na een langdurige
opname moeilijk om thuis en op school de draad weer op te pakken.
Opname is altijd onderdeel van een ambulant traject en er is vanaf de start zicht op terugkeer
naar huis. Bij al onze opnames staat dus de vraag centraal: welke interventies zijn er nodig om
ervoor te zorgen dat de jongere (en zijn of haar ouders/opvoeders) thuis weer verder kunnen
en zich daar verder kunnen ontwikkelen.
Kinderen jonger dan 12 jaar verblijven bij ons altijd samen met (een van) de ouders, voogd
of ander steunfiguur. Dat doen we omdat we merken dat die aanwezigheid tijdens opname
ervoor zorgt dat de overgang terug naar huis gemakkelijker verloopt. Bovendien voorkomen
we op die manier dat kinderen onnodig gescheiden worden van hun ouders.

... is het belangrijk te weten wat we bieden
Accare biedt de mogelijkheid voor kortdurende opname in een crisissituatie of in een situatie
waarbij behandeling vanuit de thuissituatie om welke reden dan ook niet meer haalbaar is. Het
perspectief bij een opname is altijd als volgt:
De jeugdige gaat zo snel mogelijk weer naar huis en de behandeling
gaat weer ambulant verder zodra dat kan. In principe gebeurt dat
bij de verwijzende instelling.

Gemiddelde opnameduur Accare
Crisisafdeling				

1 - 2 weken

Afdelingen voor intensieve behandeling

3 - 4 weken

... is het belangrijk te weten wat we verwachten van degene die verwijst

• De jeugdige en zijn of haar gezin zetten na beëindiging van de opname bij Accare de
ambulante behandeling voort bij de verwijzende instelling.

• Client is aangemeld bij het CJG
• Soms is bij start van de opname duidelijk dat Accare ook de ambulante behandeling

overneemt. In die situaties volgt eerst een intake op één van onze poliklinieken. De verwijzer
draagt zelf zorg voor die verwijzing en blijft verantwoordelijk tot het moment waarop het
intakegesprek bij Accare plaatsvindt.

• Omdat we opnames zoveel mogelijk willen voorkomen, kijken we bij aanmelding nog een
keer heel zorgvuldig naar mogelijke alternatieven. Soms komt het voor dat we dan alsnog
kiezen voor een (intensief) ambulante behandeling in plaats van een opname.

• Tijdens de opname is er geregeld contact tussen de verwijzer en behandelaren van de
afdeling. Op deze manier blijft de verwijzer betrokken bij de jongere en kan hij/zij na
opname de ambulante hulp gemakkelijk weer overnemen.

... is het belangrijk te weten wat de verwijzer van Accare kan verwachten

• De ambulante behandelaar wordt bij de behandeling betrokken. We maken duidelijke
afspraken over hoe we die betrokkenheid vorm geven.

• We denken mee over de best passende zorg na het klinische behandeltraject.
• Als er bij Accare geen plaats is, denken we mee over mogelijke alternatieven.

... is het belangrijk te weten wat dit voor de ouders betekent

Bijsluiter voor externe verwijzingen naar Accare Intensief

Voor ouders betekent het dat zij zeer intensief betrokken zullen zijn bij de behandeling.
Bij kinderen onder de twaalf jaar verblijft een van de ouders samen met zijn of haar zoon
of dochter in de kliniek. Het perspectief bij een opname is dat we proberen om zo snel
mogelijk weer over te gaan naar ambulante behandeling.
Wanneer het toch niet lukt om op korte termijn weer naar huis te gaan, kan de verwijzer in
overleg met de jongere en zijn of haar ouder(s) op zoek gaan naar een passend alternatief.
Vanuit Accare kunnen we hierin meedenken en ondersteunen.
Soms kan het ook helpend zijn om een BOR (Bed op Recept) af te spreken bij Intermezzo. Dit
is een korte interventie waarbij medewerkers van Intermezzo de jongere (op eigen verzoek)
telefonisch ondersteunen. Wanneer dit niet voldoende helpt, kan hij of zij voor één nacht
bij Intermezzo komen. Om de volgende dag thuis weer verder te kunnen.
Heeft u vragen, wilt u overleggen of een jongere aanmelden, neem dan contact met ons op
via onderstaande contactgegevens. We helpen u graag verder.

Intermezzo crisisafdeling
Bereikbaar 24 uur per dag
tel: 0592-480861
Afdelingen voor intensieve behandeling
Bereikbaar maandag t/m vrijdag (9.00-17.00) via het aanmeldbureau
tel: 0592-480800

Wanneer u een jeugdige
verwijst naar Accare
voor intensieve zorg...

