
Welkom op de High en 
Intensive Care (HIC) 

Cliënten en naasten



Voor opname

Je hebt voordat je naar deze afdeling bent gebracht al één of 

meerdere gesprekken gehad over de noodzaak tot opname. Dat 

gesprek heeft plaatsgevonden met jouw eigen ambulante behan-

delaar of je bent via de huisarts door de crisisdienst gezien. Als 

er sprake is geweest van een onveilige situatie heeft dit gesprek 

plaatsgevonden op de SPOR (spoedeisende psychiatrische onder-

zoeksruimte) in Breda en ben je vervolgens naar de HIC gebracht.

De afdeling

Binnen onze instelling zijn twee HIC’s, één in Breda en één in 

Tilburg. Beide locaties werken op dezelfde manier. Elke HIC heeft 

twee afdelingen met elk 11 tot 14 kamers. De (meeste) kamers 

hebben eigen sanitair. De kamers zijn af te sluiten met een kamer-

sleutel. De verpleegkundigen kunnen te allen tijde naar binnen. 

De verpleegkundigen hebben geen apart kantoor, ze werken 

vanuit de afdeling.

Als een cliënt intensievere zorg of een prikkelarme omgeving 

nodig heeft kan zorg op de ICU (intensive care unit) worden 

ingezet. Dit is een rustige omgeving met twee slaapkamers. Hier is 

continue een verpleegkundige aanwezig. Er zijn minder prikkels en

er is minder contact met medecliënten.

Welkom 

In deze folder geven we (beknopt) uitleg over de werkwijze 

van de HIC (High- en Intensive Care) van GGz Breburg. Deze 

informatieisbedoeldvoorcliëntenennaastenvancliënten

die opgenomen worden op deze afdeling.

Op de HIC hanteren we vier basale wederzijdse verwachtingen, 

namelijk:

Voor ieders welzijn:

• houden we rekening met elkaar, laten we elkaar in de waarde 

 en gaan we respectvol met elkaar om;

• houden we de afdeling kalm, opgeruimd en veilig;

• houden we drugs, alcohol, gevaarlijke voorwerpen en agressie 

 buiten de deur;

• maken we duidelijke afspraken, zodat we op elkaar kunnen 

 rekenen.

Op deze verwachtingen spreken we elkaar (medewerkers, naasten 

en cliënten) aan.



Ontslag wordt in overleg met jou bepaald, samen met de HIC- 

behandelaar, je ambulante behandelaar en bij voorkeur je naas-

ten. Soms wordt de ontslagdatum al bij opname vastgesteld, vaker 

is (naderend) ontslag een onderwerp van gesprek in het ZAG.

Faciliteiten

Er is een woonkamer, een eetkamer met open keuken, een 

comfortroom, binnentuinen en activiteitenruimtes. Er zijn pc’s 

beschikbaar met internetverbinding en er is wifi op de afdeling 

voor jouw eigen apparaten.

WachtwoordWifi: welkombijggzbreburg

De behandeling

Bij opname op de HIC vindt er een ZAG (zorgafstemmingsgesprek) 

plaats met jouw naasten, ambulant behandelaar en HIC-behande-

laar. In het ZAG worden behandeldoelen afgesproken en afspraken 

gemaakt over wie wat doet tijdens jouw opname. Gemiddeld een 

keer per week vindt er een vervolg-ZAG plaats om de voortgang 

te bespreken met elkaar. Er wordt samen gekeken met jou, je 

naasten en ambulant behandelteam wat er ingezet moet en kan 

worden om herstel te bevorderen.

Het behandel- en begeleidingsaanbod van de HIC bestaat 

ten minste uit het bieden van:

• rust, structuur en veiligheid;

• activiteiten en ontspanning;

• ondersteuning bij leren omgaan met spanningen 

 (vastgesteld in een crisissignalerinsgplan);

• rooming-in van naasten;

• behandeling van de psychiatrische crisis 

 (waar nodig met medicatie);

• ondersteuning bij het vinden van zorg thuis, of andere prakti-

 sche zaken die nodig zijn om weer met ontslag te kunnen gaan.

Wat neem je mee/ heb je nodig? Wat laat je thuis

Kleding Alcohol 

Verzorgingsproducten Drugs

Sportkleding Wapens

Iets om te lezen

Muziek (evt. via smartphone)



Vrijheden buiten de afdeling

Een opname op een gesloten afdeling wil niet zeggen dat er geen 

vrijheden buiten de afdeling zijn. Dagelijks wordt door de HIC- 

behandelaren vastgesteld welk niveau van vrijheden passend is 

binnen jouw herstelproces. We maken daarbij onderscheid tussen:

Fase 0 =  geen vrijheden buiten de afdeling 

Fase 1 =  geen zelfstandige vrijheden buiten de afdeling, maar 

 wel onder begeleiding. Begeleiding kan bestaan uit 

 hulpverleners, familie en naasten. Dit wordt individueel 

 bepaald. 

Fase 2 =  een kwartier zelfstandig buiten de afdeling 

Fase 3 =  één uur zelfstandig buiten de afdeling 

Fase 4 =  een dagdeel zelfstandig (tot 4 uur) buiten de afdeling 

Fase 5 =  zelfstandig buiten de afdeling met doel en tijd

Etenstijden

08.30 uur ontbijt 

12.30 uur lunch

17.30 uur diner

Wij houden graag rekening met jouw dieetwensen, geef deze door 

aan de verpleging.

Het HIC-team

Er is altijd een medewerker op de afdeling. We stellen ons graag 

aan je voor. Je krijgt tijdens je verblijf één HIC-behandelaar toe-

gewezen. De HIC-behandelaar kan een psychiater, verpleegkundig 

specialist of psycholoog zijn of iemand die daarvoor in opleiding 

is. Deze behandelaar heeft individuele behandelgesprekken met je 

en sluit aan bij het ZAG (zorgafstemmingsgesprek). In de  ochtend 

wordt door het behandel- en begeleidingsteam  stil gestaan 

bij de voortgang van ieders behandeling. Dit noemen we de 

 digibordbespreking.

Het activiteitenaanbod

Het activiteitenaanbod op de HIC is gericht op herstel. Bewegings- 

en activiteitenagogen geven invulling aan het activiteitenpro-

gramma. Zij bieden een uitgebreid aanbod aan activiteiten zoals: 

beweging, fitness, sport, creatief en muziek (in Breda). In groeps-

verband maar ook individueel kan er een beroep worden gedaan 

op het activiteitenteam, waarbij zij graag meekijken naar jouw 

behoeften en wensen.



Onvrijwillige zorg

Het kan zijn dat je zelf niet hebt ingestemd met opname, maar 

dat door de burgemeester (crisismaatregel) of de rechter (voort-

gezette machtiging tot crisismaatregel of zorgmachtiging) is 

besloten dat je opgenomen moet worden. Dit valt onder de Wet 

verplichte ggz (Wvggz). Opname met inperking van vrijheden is 

dan een vorm van onvrijwillige, verplichte zorg. Het kan ook zijn 

dat er op de afdeling crisissituaties ontstaan. Er wordt gepro-

beerd met minder ingrijpende maatregelen deze crisissituatie af 

te wenden. Hierbij blijven we proberen contact met je te maken 

en te houden en te zoeken naar een manier van ontspanning. Als 

dat onvoldoende effect heeft kan besloten worden tot verplichte 

zorg. Hierbij wordt de Wet verplichte ggz altijd zorgvuldig in acht 

genomen en worden de richtlijnen nauwkeurig gevolgd en met je 

nabesproken.

Voor uitgebreide informatie over de Wet verplichte ggz verwijzen 

we je naar de desbetreffende folders. Vraag aan je begeleider 

waar je deze kunt vinden.

Familie en naasten

Herstellen doe je makkelijker met mensen om je heen die belang-

rijk voor je zijn. Daarom hanteren we geen vaste bezoektijden.

Bezoek is overdag en ‘s avonds welkom tussen 8.00 en 23.00 uur.

Om jouw naasten te kunnen betrekken bij jouw herstelproces 

vragen we je een eerste contactpersoon op te geven. Met jouw 

toestemming worden je naaste(n) uitgenodigd bij de zorgafstem-

mingsgesprekken (ZAG). Als je geen toestemming geeft, mogen 

jouw naasten geen patiëntgevoelige informatie verstrekken. Voor 

meer informatie kan je terecht op onze website.

Veel naasten hebben vragen over de opname en de behandeling. 

Voel je vrij deze vragen aan de HIC-medewerkers te stellen. Er zijn 

ook familieavonden op de HIC. Op deze avonden wordt aandacht 

besteedt aan het delen van ervaringen, wederzijdse verwach-

tingen op de HIC, wet- en regelgeving en psycho-educatie. De 

familieavonden worden door ervaringsdeskundige medewerkers 

geleid. Deze vinden in Breda plaats op de even weken, in Tilburg 

op de oneven weken. Mocht je naar deze avond willen, meldt je 

dan aan via familieavond@ggzbreburg.nl. Heb je nog vragen over 

de werkwijze op de HIC? Stel ze gerust of vraag naar de werkwijze 

HIC en het visiedocument.

Wat te doen bij een klacht? 

Wanneer je een klacht hebt gaan we graag met je in gesprek over 

jouw klacht. Mocht dat niet afdoende zijn kun je ondersteuning 

vragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) of familie-

vertrouwenspersoon (FVP). De patiëntenvertrouwenspersoon 

(PVP) is er voor jou. Zij kennen jouw rechten en kunnen je bij-

staan. De PVP komt kosteloos voor jou op. Je kunt de PVP berei-

ken via telefoonnummer 0900 – 444 8888, of via www.pvp.nl.



Je familieleden en naasten kunnen met vragen terecht bij een 

onafhankelijke familievertrouwenspersoon. Zij zijn bereikbaar 

via telefoonnummer 0900-3332222 of www.lsfvp.nl.

 

Op www.ggzbreburg.nl kun je lezen bij wie je waarvoor 

terechtkuntenvindtjeondermeerinformatieover:

• de klachtenregeling;

• de huisregels (indien je bent of wordt opgenomen);

• jouw overige rechten en plichten onder Wet verplichte ggz;

• jouw dossier en jouw rechten en plichten met betrekking 

 tot jouw dossier.

De Algemene Klachtenopvang van GGz Breburg 

is te bereiken via 06 - 306 95 286 (secretariaat) of 

klachtenopvang@ggzbreburg.nl

Cliëntenraad en -commissie

De cliëntenraad geeft GGz Breburg gevraagd en ongevraagd 

advies. Voor de HIC doet dat de cliëntencommissie van zorggroep 

Impact. In de cliëntenraad zitten mensen die uit eigen ervaring 

weten hoe het is om in behandeling te zijn bij de ggz. Heb je 

vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld over de zorg, het eten of 

veiligheid? Mail dan naar clientenraad@ggzbreburg.nl.

Na de opname

Ook na de opname is behandeling of begeleiding voor verder 

herstel vaak nodig. We zorgen er samen voor dat jouw ambulant 

behandelaar of begeleider actief betrokken is bij zowel jouw 

 opname als de zorg na opname.

We horen graag van je hoe je jouw opname hebt ervaren en of je 

zaken anders of beter zou willen zien. Je kunt dit gedurende jouw 

verblijf op de afdeling kenbaar maken aan de HIC-medewerker. 

Ook in het ontslaggesprek staan we daarbij stil. Je kunt ook een 

bericht in de ideeënbus in de AB ruimte doen.

HIC Breda    HIC Tilburg 

Muiderslotstraat 150   Jan Wierhof 5 

4834 KN Breda    5017 JD Tilburg 

088 - 016 16 16   088 - 016 16 16



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

samendewegzoeken,vanuitallecomplexiteit,naareen

situatiediejeweeraankunt.Vantegrootnaarkleingenoeg.

Zodatjijjelevendebaasblijft”

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact met ons op.

Contact

Tel.: 088 - 016 16 16

info@ggzbreburg.nl  www.ggzbreburg.nl

FORM.069.2022.05


