
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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en voor anderen.

•	 Structuur ;het invullen van de dag, door 

middel van diverse programma’s.

•	 Samenwerken; een goede samenwerking 

tussen de patiënt, de behandelaren en het 

verpleegkundig team.

Vrijheden op de gesloten afdeling

De eerste week van de opname willen wij 

gebruiken voor een wederzijdse kennismaking. 

Gedurende deze eerste week willen we de 

afspraak maken dat de patiënt de afdeling niet 

verlaat. Hierna wordt bekeken of vrijheden 

opgebouwd kunnen worden.

Bezoek is van harte welkom

Op de open afdeling regelt de patiënt bezoek 

in overleg met groepsgenoten. Dit bezoek vindt 

niet plaats tijdens de therapieën. Op de gesloten 

afdeling mag bezoek worden ontvangen tussen 

9.00 uur en 21.00 uur, behalve tijdens maaltijden 

en therapieën. Bezoek dient er rekening mee te 

houden dat de afdeling gesloten is. Het kan dus 

zijn dat bezoek even moet wachten voordat de 

deur geopend wordt.

De open afdeling

Op deze afdeling wordt, naast het intensieve 

groepsprogramma, minimale begeleiding 

geboden aan tien patiënten. De patiënt krijgt 

de gelegenheid om zijn eigen vaardigheden 

optimaal in te zetten en weer op hemzelf te 

vertrouwen. Het belangrijkste thema op de 

open afdeling is eigen verantwoordelijkheid. 

Dit betekent dat de patiënt leert om 

verantwoordelijkheid te nemen in het 

maken van keuzes in zijn gedrag. Tijdens de 

groepsbijeenkomsten geven groepsgenoten 

elkaar adviezen om de vaardigheden te 

vergroten. De aandacht gaat niet uit naar de 

symptomen maar naar de reden van het gedrag.

De gesloten afdeling

De afdeling biedt plaats aan zeventien 

patiënten en is verdeeld in twee gedeeltes:

1. Een gedeelte (groepskant) waar met name 

groepsbegeleiding geboden wordt. De 

nadruk ligt hierbij op interacties in de groep.

2. Een gedeelte (kamerkant) waar met name 

individuele begeleiding geboden wordt.

Op de gesloten afdeling is 24 uur per dag 

verplegend personeel aanwezig. Thema’s die 

centraal staan tijdens de behandeling:

•	 Veiligheid; een veilige omgeving voor jezelf 

Meer informatie over het CIB?

Mail naar cib@fivoor.nl
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