
Je leven de 
baas blijven

Deeltijd IHT: 
activiteitenprogramma bij 
een psychiatrische crisis 

Locatie 
Tilburg



Wat is Deeltijd IHT? 

Deeltijd IHT is een dagelijks activiteitenprogramma op 

onze  locatie in Tilburg. Het is er voor iedereen die in een 

 psychiatrische crisis zit of dreigt te raken. Met deze vorm 

van hulp voorkomen of verkorten we - waar mogelijk en 

 verantwoord - een psychiatrische opname.

Hoe ziet een dag Deeltijd IHT eruit?

Wisselende activiteiten zijn bijvoorbeeld:

• Weekopening  

• Opstellen van een signaleringsplan  

• Zingeving

• Activiteiten – en bewegingsblokken 

• Themabespreking met ervaringsdeskundige



Samen met een groep andere deelnemers 

volg je hetzelfde programma:   

Ochtendprogramma: 

Dagopening, wandeling, creatieve en sport activiteiten. 

Lunch: 

Samen of alleen in de kantine of buiten. Je brengt je eigen lunch 

mee of koopt wat in de kantine. 

Middagprogramma: 

Een wisselende module en de dagsluiting. 

Op welke dagen zijn de activiteiten? 

Van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 14.00 uur. 

Je kunt vanaf 9.15 uur binnenlopen.

Wil je graag een individueel gesprek inplannen? 

Dat is mogelijk na 14.00 uur.  

Waar moet ik naar toe komen?  

GGz Breburg Tilburg  

Locatie: Jan Wierhof gebouw 7. Bij de receptie kun je plaats 

nemen en wordt je opgehaald.

Parkeren en OV 

Er zijn parkeergelegenheden voor auto, brommer én fiets, 

 eveneens goed bereikbaar met de bus. Let op: indien het 

 parkeerterrein vol is, is het in de wijk betaald parkeren. 



Hoe gaat het de eerste dag?  

Je begint de dag met een kennismakingsgesprek met de IHT- 

verpleegkundige. Daarna word je wegwijs gemaakt in het 

gebouw en krijg je informatie over de rest van dag.  

Kun je een keer niet komen? Meld je dan af bij bij de receptie via 

0880 - 16 16 16, zij verbinden je door naar de IHT begeleiding.

 

Hoeveel dagen duurt het programma?  

Voordat je start met de IHT-deeltijd wordt er in een gezamelijk-

gesprek afgestemd welke inzet van de IHT-deeltijd jou kan onder-

steunen bij je herstel. Dat kunnen een paar dagen zijn maar ook 

een aantal weken. 

In jouw persoonlijke IHT-plan staat welke zorg we met jou en je 

naasten organiseren en aan welke hersteldoelen we werken. Na 

twee weken evalueren we samen hoe het gaat en of het aanbod 

nog passend is. De IHT-deeltijd duurt maximaal zes weken.  

Wanneer kan ik beginnen?  

Er is in principe geen wachttijd. In overleg bepalen we welk 

moment voor jou het beste is om deel te nemen.  



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

 situatie die je weer aan kunt. Van te groot naar klein genoeg. 

Zodat jij je leven de baas blijft”

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact met ons op.

IHT staat voor Intensive Home Treatment. IHT is een vorm van 

psychiatrische crisisbehandeling  bij iemand thuis. Deeltijd IHT 

is een behandeling die in groepsverband plaatsvindt op een GGz 

Breburg locatie.

Contact

Jan Wierhof 7 

5017 JD Tilburg

Tel. IHT secretariaat: 088 - 016 19 00 www.ggzbreburg.nl
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