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Mocht u naar aanleiding van deze folder nog
vragen of heeft u behoefte aan meer informatie,
neemt u gerust contact met ons op.
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Postadres:
Arkin, afdeling onderzoek
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1033 NN Amsterdam

Daarvoor hebben wij u nodig.

Informatie over het onderzoek

Wat heb ik eraan?

Een intensieve psychiatrische behandeling kan

Wij willen weten wat opname in de kliniek of

Uw verhaal, mening en ervaring met de zorg

worden geboden tijdens een moeilijke periode

een intensieve thuis behandeling met u doet.

wordt gehoord. Met uw mening helpt u ons de

in iemands leven. Dat kan gedurende een

Wij willen weten hoe u de hulp beleeft en

zorg de toekomst beter te maken voor mensen

opname in een kliniek of door middel van een

ervaart.

die in een crisis komen en psychiatrische zorg

intensieve behandeling thuis.

nodig hebben.

In een kliniek wordt er zorg en veiligheid

Ons onderzoeksteam is een onafhankelijk team

Daarnaast staat tegenover uw inzet en tijd een

geboden door psychiaters, psychologen en

en heeft niets met uw behandeling te maken.

vergoeding die tot 70 euro kan oplopen.

verpleegkundigen. Bij de intensieve

Wij schrijven geen pillen voor en geven geen

behandeling thuis wordt de zorg georganiseerd

behandeling.

in de eigen omgeving van cliënt. Deze hulp
wordt door en met de hulpverleners ook

Wat wordt er van u verwacht?

ingezet voor cliënt belangrijke mensen, zoals
bijvoorbeeld familie of vrienden.

Wanneer u meedoet, wordt u 4 maal
uitgenodigd voor een interview. Het eerste
interview wordt gehouden nadat u heeft

Waarom dit onderzoek

aangegeven mee te willen doen aan het

Wij hopen dat u mee wilt te doen aan dit

Om er te erachter te komen of deze intensieve

onderzoek. Het tweede interview is na circa 6

onderzoek. Wij nemen zo spoedig mogelijk

thuisbehandeling zo goed is als een opname, of

weken, de derde na een half jaar en het vierde

contact met u op om rustig al uw vragen te

juist beter of slechter, willen wij een onderzoek

en laatste interview is na een jaar nadat u bent

beantwoorden.

gaan doen. Dit onderzoek wordt binnen heel

gestart met het onderzoek.

Amsterdam uitgevoerd.

Hartelijk dank,
IBT onderzoeksteam

