
De relatie tussen een behandelend team en de 
patiënt kan verstoord raken. Het Centrum Intensieve 
Behandeling (CIB) richt zich op het herstel van die 
relatie. Het doel is om behandeling binnen de reguliere 
zorg weer mogelijk te maken. Een opname duurt, 
afhankelijk van de vraag van de verwijzer, tussen de 
6 weken en 3 maanden. Alleen indien de verwijzer 
om overname van de behandeling vraagt, kan de 
opnameduur oplopen tot een jaar en 3 maanden.
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psychotherapie. Het groepsprogramma heeft 

een verplicht karakter. De behandeling op de 

gesloten afdeling bestaat uit 24-uursbegeleiding, 

individuele behandelgesprekken en therapie. 

Deze therapieprogramma’s lopen uiteen van 

een vrijblijvende tot een verplichte vorm, in 

een groeps of op individuele basis. 

Evaluatie van de behandeling

Eens in de 6 tot 8 weken vindt er een 

behandelevaluatie plaats en worden er nieuwe 

behandelafspraken gemaakt. Ook kan dit 

moment gebruikt worden om afspraken te 

maken over ontslag of terugplaatsing. De 

patiënt, behandelaar en therapeuten zijn bij 

de behandelevaluatie aanwezig. Voorafgaand 

schrijven alle betrokkenen een korte 

samenvatting van de voorgaande periode. 

Voor de open afdeling geldt dat de evaluatie 

plaatsvindt in de groep. Op de gesloten 

afdeling krijgt de verwijzend behandelaar ook 

een uitnodiging.

Wie zijn onze patiënten?

Iemand komt voor onze zorg in aanmerking 

indien de relatie met het huidige behandelteam 

is verstoord of ontwricht. Daardoor is een goede 

behandeling en begeleiding niet meer mogelijk. 

De oorzaken van deze situatie kunnen ernstige 

en complexe psychiatrische problemen zijn. 

Het kan ook zijn dat niet duidelijk is welke zorg 

iemand nodig heeft. Het CIB kan ondersteunen 

wanneer iemand in zo’n situatie terecht is 

gekomen. Aanmelding voor het CIB kan alleen 

door de behandelaar gedaan worden.

Behandelplan en therapieën

Zo snel mogelijk na opname stelt de behandelaar, 

indien mogelijk in samenspraak met de patiënt, 

een behandelplan op. Het behandelplan wordt 

zo nodig tijdens de behandeling bijgesteld. 

Binnen de open en gesloten afdeling worden 

verschillende therapieën aangeboden, zoals 

activiteitenbegeleiding, sport en bewegen, 

dramatherapie, beeldende therapie en 

psychomotore therapie.

Open en gesloten afdeling

De behandeling op de open afdeling 

kent, naast een intensief dagelijks 

groepsprogramma, individuele 

Meer over onze afdelingen?

Vraag naar de informatiekaarten

Meer informatie over het CIB?

Mail naar cib@fivoor.nl
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