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Langdurige intensieve behandeling in 
een beveiligde omgeving



Binnen afdeling Long-Care worden cliënten opgenomen bij wie de behandelrelatie is 

vastgelopen door een terugkerend patroon van ernstig ageergedrag (verbale en fysieke  

agressie, dreiging, zelfbeschadiging en/of suïcidepogingen) waardoor zij een gevaar  

vormen voor zichzelf, hun omgeving of voor anderen. Eerdere klinische behandelingen 

hebben onvoldoende gerendeerd en het samenspel tussen cliënt en hulpverlener leidt 

niet tot herstel. Op afdeling Long-Care wordt langdurige intensieve behandeling geboden 

gericht op het herstellen van deze behandelrelatie tussen cliënt en hulpverlener met als 

doel terugkeer naar een passende setting binnen de eigen instelling.

Afdeling Long-Care

“Cliënten worden benaderd vanuit

       een principe van gelijkwaardigheid.

       Wij richten op ons het herstel van

       de vertrouwensrelatie tussen 

cliënt en hulpverlener.”
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Afdeling Long-Care is onderdeel van zorgeenheid Intensieve Behandeling (IB) en is geves-

tigd binnen De Woenselse Poort, beveiligingsniveau 2. Afdeling Long-Care bestaat uit twee

units met ieder 13 bedden. Er worden zowel cliënten met een civielrechtelijk kader als  

een strafrechtelijk kader opgenomen. Afdeling Long-Care heeft een supra regionale  

opnamefunctie. Een opname duurt maximaal 4 jaar. De indicatiecriteria voor afdeling 

Long-Care zijn vergelijkbaar met de indicaties voor Langdurig Intensieve Zorg (LIZ). 

Afdeling Long-Care richt zich daarnaast op consultatie, advisering en/of scholing  

van behandelteams die dreigen vast te lopen in de behandelrelatie met cliënten. Deze  

interventies kunnen bijdragen aan het voortzetten van de behandeling binnen de eigen  

afdeling/instelling, zonder dat de behandeling wordt overgenomen.

VOOR WIE

Bij cliënten die worden opgenomen binnen afdeling Long-Care is sprake van een combi-

natie van meerdere ernstige psychiatrische stoornissen die een langdurig en terugkerend 

patroon van ernstig ageergedrag vertonen. Bij cliënten kan er sprake zijn van psycho-

tische stoornissen, stemmingsstoornissen, een stoornis in het autismespectrum en/of  

ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Bij een aantal cliënten is tevens sprake van mid-

delenafhankelijkheid en/of een verstandelijke beperking. Bij deze groep cliënten is  

sprake van een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis, waarbij voorgaande klinische  

behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad. Er wordt relationeel gekeken naar de 

behandeling. Dat betekent dat ook de manier waarop interacties tussen de cliënt en de bege-

leidende teams verlopen worden meegenomen in de analyse en het oplossen van dit gedrag.

Exclusiecriteria voor opname zijn: primaire middelenafhankelijkheid, ernstige soma-

tische aandoeningen waarvoor een hoge mate van somatische zorg noodzakelijk is en  

cliënten zonder een juridische status.



WERKWIJZE

Afdeling Long-Care is gespecialiseerd in het herstellen van de behandelrelatie tussen  

cliënt en hulpverlener(s). Er wordt gewerkt vanuit een relationeel werkmodel. De cliënt  

wordt benaderd vanuit een principe van gelijkwaardigheid en er wordt getracht een  

vertrouwens- en werkrelatie tussen hulpverleners en cliënt te bevorderen. Attitude en  

bejegening zijn hierbij belangrijke eigenschappen die gebruikt kunnen worden om tot een 

behandelrelatie te komen. Iedere cliënt krijgt zorg op maat, waarbij stabilisatie en norma-

lisatie van gedrag en het verminderen van risicofactoren doelen kunnen zijn. Belangrijk  

punt in de visie is dat er vanuit een relationeel kader gekeken wordt naar gedrag. Waarom 

komen cliënt en hulpverlener niet tot een vorm van contact waarin beiden zich gehoord en 

geholpen voelen?

In het beginsel wordt er gestreefd naar zo veel mogelijk autonomie bij de cliënt. Wanneer 

er als gevolg van ernstige beperkingen op de verschillende aspecten van het functioneren 

slechts in beperkte mate autonomie mogelijk is, richt de behandeling zich op het maken 

van een omgevingsprothese waarin handvaten worden gegeven om een cliënt langdurig 

te kunnen begeleiden. Wanneer autonomie zeer beperkt mogelijk is, is de omgevings- 

prothese groot. Het (in)formele steunsysteem van een cliënt wordt zoveel mogelijk  

betrokken bij de behandeling.

Er wordt eclectisch gewerkt vanuit verschillende theorieën. Zo kunnen er elementen uit 

andere stromingen ingezet worden (bijvoorbeeld: EMDR, Schema-focussed technieken, 

gedragstherapeutische principes etc.).
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SAMENWERKING

Afdeling Long-Care werkt op indicatie van een verwijzer (civielrechtelijk) en het Nederlands 

Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (strafrechtelijk). Indien een cliënt  

binnen Long-Care is geplaatst, blijft de verwijzer betrokken bij de behandeling. Dit  

betekent dat de verwijzer deelneemt aan de zorgplanbespreking en zorg draagt voor het  

terugplaatsen van de cliënt binnen de eigen instelling.

UW CLIËNT DIRECT AANMELDEN

U kunt via de website van GGzE, op www.ggze.nl/verwijzen een digitaal aanmeldformulier 

invullen. Indien u twijfelt of uw cliënt geschikt is voor verwijzing naar afdeling Long-Care 

kunt u contact opnemen met de intakefunctionaris. Deze is via het secretariaat bereikbaar 

op telefoonnummer: (040) 297 02 60.

PROCEDURE NA AANMELDING

Iedere aanmelding wordt intern besproken om te bepalen of een cliënt in aanmerking 

komt voor opname binnen afdeling Long-Care. Wanneer wordt besloten dat de cliënt 

in aanmerking kan komen voor opname op afdeling Long-Care, wordt er een consult op  

locatie gepland. Tijdens het consult worden alle betrokken partijen gesproken; verwijzer, 

cliënt en eventueel ook belangrijke anderen. Het consult richt zich op het verduidelijken 

van de aanmeldvraag. Op basis van de informatie uit het aanmeldformulier en het consult 

wordt een indicatie gesteld voor opname. De verwijzer ontvangt altijd een verslag van dit 

consult. Bij een positieve indicatie maakt de intakefunctionaris verdere afspraken rondom 

het doel, de duur en het tijdstip van overname. Er wordt altijd gevraagd om een schriftelijke  

terugname garantie te tekenen.

Iedere bezoeker van de afdeling dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
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