Psychiatrie Intensieve Thuiszorg
(PIT)
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT)
is een vorm van zorg die bij u thuis plaatsvindt. De PIT-verpleegkundige komt eentot vijfmaal per week bij u op huisbezoek.
Een huisbezoek duurt ongeveer één uur.
De PIT biedt (tijdelijk) intensieve begeleiding in de eigen woonomgeving aan mensen met psychiatrische problemen. Het is
de bedoeling dat deze vorm van thuiszorg
uw opname verkort of helpt voorkomen
dat u opgenomen moet worden.
Voor wie?
U komt in aanmerking voor PIT wanneer
u cliënt bent bij het Centrum Ouderenen Ziekenhuispsychiatrie.
Ook als u in een verzorgingshuis woont,
kunt u in aanmerking komen voor PIT.
U bespreekt samen met uw coördinerend
behandelaar wat uw hulpvraag is en hoe u
het beste geholpen kunt worden.

Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie
Polikliniek Psychiatrie en Cognitie
Locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch

Wanneer PIT
• Wanneer de huidige begeleiding en behandeling in uw thuissituatie onvoldoende ondersteuning biedt, kan Psychiatrische Intensieve Thuiszorg worden ingezet.
• Door inzet van Psychiatrische Intensieve Thuiszorg kan mogelijk een opname worden voorkomen of verkort.
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Wat kunt u verwachten van de PIT?
• De PIT brengt samen met u uw problemen in kaart.
• Het geven van emotionele steun.
• Het samen met u aanbrengen van structuur in uw dagelijkse activiteiten.
• Het ondersteunen en begeleiden van uw
zelfzorg en het gebruik van medicijnen.
•
Het bieden van ondersteuning bij de
zorg voor uw woon- en leefomgeving.
• Het ondersteunen en begeleiden van de
mensen in uw directe omgeving.

tel: (073) 553 88 44
Bereikbaar op werkdagen
van 08.30 – 17.00 uur.

• Begeleiding bij uw dagbesteding.
• Begeleiding bij herstellen van bestaande
contacten of het aangaan van nieuwe
contacten.
• Voorlichting geven en hulp bieden bij
crisissituaties.
Werkwijze PIT-verpleegkundige
Bij aanvang van de zorg gaat de PIT-verpleegkundige samen met u en uw coördinerend behandelaar bekijken wat u precies nodig heeft om in uw eigen woonsituatie te functioneren. Ook krijgt u uitleg over hoe de PIT-verpleegkundige
werkt.
In de periode dat de PIT-verpleegkundige
bij u op huisbezoek komt, heeft deze regelmatig overleg met uw coördinerend
behandelaar. Ook met u wordt regelmatig
besproken wat u van de thuiszorg vindt
en hoe het gaat.
lees verder op de volgende bladzijde

info@reiniervanarkel.nl
www.reiniervanarkel.nl

Aanmelden
Wanneer blijkt dat u, als aanvulling op de
ambulante behandeling, voor een bepaalde periode intensieve psychiatrische hulp
nodig heeft, kan uw coördinerend behandelaar u aanmelden bij het PIT-team. Dit
gebeurt altijd in overleg met u.
Wetgeving en inspraak
Reinier van Arkel kent een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris, patiëntenvertrouwenspersonen en een Cliëntenraad.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website www.reiniervanarkel.nl of via info@reiniervanarkel.nl.

coz-pit-0618

Meer informatie
Mocht u meer informatie wensen over de
Psychiatrische Intensieve Thuiszorg, dan
kunt u dit bespreken met uw coördinerend behandelaar.

Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie
Polikliniek Psychiatrie en Cognitie
Locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
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Bereikbaar op werkdagen
van 08.30 – 17.00 uur.
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