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KIT: samen werken aan
verandering in jouw gezin
Kinder- en jeugdpsychiatrische intensieve
thuisbehandeling

Opgroeien kan soms moeilijk zijn. 
Het wordt nog moeilijker als daar 
psychiatrische problemen bij komen. 
Het kan daardoor thuis minder 
gezellig zijn en je kunt je verdrietig 
of boos voelen. Sommige ouders/
opvoeders hebben dan hulp nodig. 
Die krijgen ze bij Ithaka. Daar zijn 
mensen die geleerd hebben hoe ze 
thuis kunnen helpen. Dat is KIT: 
kinder- en jeugdpsychiatrische 
intensieve thuisbehandeling. Deze 
folder is voor kinderen, verderop in 
deze folder is specifieke informatie 
voor ouders/opvoeders opgenomen.
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Wat is KIT?
Bij KIT werk je aan veranderingen 
in jullie gezin. Bijvoorbeeld minder 
ruziën, meer plezier hebben en 
beter naar elkaar luisteren. Een 
KIT-medewerker komt bij jullie thuis 
en bekijkt wat er goed gaat en wat 
beter kan. Samen gaan jullie de 
veranderingen oefenen.

Soms is KIT alleen niet genoeg om 
jullie te helpen. Dan krijg je ook nog 
andere behandelingen. Bijvoorbeeld 
gesprekken met je behandelaar. Dat is 
de man of vrouw die regelmatig met 
jullie bespreekt wat de beste manier 
is om jullie te helpen. Het kan ook 
gebeuren dat je KIT krijgt terwijl je 
bent opgenomen bij Ithaka. Dan is 
KIT bedoeld om te zorgen dat je zo 
snel mogelijk weer naar huis kunt. 

KIT is een product op maat. Dat 
betekent dat er wordt gekeken naar 
de dingen waarbij jij en je ouders/
opvoeders hulp nodig hebben. Er 

wordt een werkplan gemaakt met 
oefeningen die helpen om jullie 
hulpvraag op te lossen. 

Soorten KIT 
KIT-observatie
Bij KIT-observatie komt de KIT-
medewerker bij jou thuis op 
momenten die vaak moeilijk verlopen. 
Van die momenten wordt een verslag 
gemaakt, dat later met je ouders/
opvoeders wordt besproken. In het 
verslag kan het advies worden geven 
om verder te gaan met een KIT 
behandeling. 

KIT-crisis
Is er iets gebeurd waardoor de situatie 
thuis zo slecht is dat er direct hulp 
nodig is? Dan kan KIT-crisis ingezet 
worden. Bij KIT-crisis gaat het om 
acute problemen oplossen, zodat 
de thuissituatie weer leefbaar wordt. 
KIT-crisis is altijd kortdurend, de hulp 
duurt maximaal 16 uur, verdeeld over 
maximaal vier weken. 
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KIT-intensief
KIT-intensief wordt ingezet wanneer 
eerdere hulp onvoldoende heeft 
opgeleverd en meer hulp nodig is. 
Het is een kortere behandeling voor 
gezinnen in een moeilijke situatie, 
met problemen op meerdere gebieden 
waarbij ook psychiatrische problemen 
een rol spelen. Bij deze behandeling 
helpt de KIT-medewerker te ontdekken 
hoe de ouder het kind het beste kan 
opvoeden. 

Meer informatie over deze soorten 
KIT is op te vragen bij je behandelaar.

Voor wie?
Jouw gezin kan KIT krijgen als:

 π je tussen de 0 en 18 jaar bent;
 π je een psychische stoornis hebt of 

anderen denken dat je die hebt;
 π je ouders/opvoeders het moeilijk 

vinden je op te voeden.

Voorbeelden van psychiatrische 
stoornissen zijn adhd, autisme, mcdd 
of angsten. Door een psychiatrische 
stoornis denk je anders over dingen 
en ga je er anders mee om dan de 
meeste andere kinderen. We spreken 
over problemen wanneer jij of jouw 
omgeving ze lastig vindt. Het kan 
zijn dat je heel druk bent, of moeite 
hebt met je concentratie. Sommige 
kinderen zijn snel boos, anderen 
vinden het moeilijk om vrienden te 
maken. Het kan ook zijn dat jij je 
ouders of andere volwassenen niet zo 
goed begrijpt.

Voor wie niet?
Je komt niet in aanmerking voor KIT 
wanneer er sprake is van:

 π drugs of alcoholmisbruik;
 π huiselijk geweld of agressie;
 π andere situaties waardoor 

veranderingsprocessen niet 
mogelijk zijn, bijvoorbeeld een 
echtscheiding of verhuizing.
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Hoe begint KIT?
 π Eerst is er een 

kennismakingsgesprek. Dit 
gesprek is met je behandelaar, 
je ouders/opvoeders en de KIT-
medewerker.  

 π Daarna komt de KIT-medewerker 
drie keer bij jou thuis op de 
momenten die je ouders/
opvoeders moeilijk vinden. Het is 
belangrijk dat jullie zelf vertellen 
wat het probleem thuis is en 
wat jullie willen veranderen. Dit 
noemen we een hulpvraag. 

 π Dan maakt de KIT-medewerker 
samen met jullie een werkplan. 
Hierin staan oefeningen die helpen 
om jullie hulpvraag op te lossen. 
Dingen die nog niet zo goed gaan 
proberen jullie te verbeteren. 
Natuurlijk is het wel de bedoeling 
dat de dingen die al goed gaan, 
ook goed blijven gaan.  

 π Vinden je ouders/opvoeders het 
werkplan goed? Dan gaat jullie 
gezin de oefeningen zes weken 
doen. Om echt iets te veranderen, 
moet iedereen meewerken. Jij, je 
ouders/opvoeders en ook je broers 
of zussen als je die hebt. 

Hoe gaat KIT verder?
Na zes weken bespreken je ouders/
opvoeders, de KIT-medewerker en 
de behandelaar hoe het is gegaan. 
Als ze allemaal vinden dat het thuis 
beter gaat, dan stopt KIT. Het kan 
ook gebeuren dat ze vinden dat jullie 
nog meer moeten oefenen. Of dat je 
nog iets anders moet oefenen om het 
thuis beter te laten gaan. Als dat zo is, 
dan spreken ze af hoe vaak de KIT-
medewerker nog langskomt. 
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“Wat gaat er goed in 

jullie gezin en wat kan 

er verbeterd worden? 

Daar wordt bij KIT naar 

gekeken.”

Wat doen alle medewerkers met de 
informatie?
Na een bezoek aan het gezin, 
schrijft de KIT-medewerker op wat 
er is gebeurd. Dit verslag komt in 
je dossier. Dat is een speciale map 
in de computer. Alleen de mensen 
die met jou en je ouders/opvoeders 
samenwerken, kunnen dit dossier 
bekijken. Ze mogen niet doorvertellen 
wat er in staat. Zo hoef jij nooit bang 
te zijn dat anderen iets over jou te 
weten komen.

Wil je nog iets weten over KIT? Dan 
kun je altijd vragen stellen aan je 
ouders/opvoeders, de behandelaar of 
KIT-medewerker. We gaan dan samen 
op zoek naar een goed antwoord. 
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Voor u als ouder
Hoe kunt u zich aanmelden?
Heeft u belangstelling voor KIT? Dan 
bespreekt uw behandelaar met u wat 
uw hulpvraag is en wat de doelen zijn. 
U wordt daarna op de wachtlijst gezet. 
Is uw gezin aan de beurt? Dan is er 
een kennismakingsgesprek met u, de 
behandelaar en de KIT-medewerker. U 
krijgt uitleg over de werkwijze van KIT 
en samen maakt u uw hulpvraag en 
einddoelen concreter. 

Waar kunt u terecht met vragen?
Heeft u vragen over KIT? Of bent 
u ergens niet tevreden over? 
Bespreek dat dan met uw KIT-
medewerker of behandelaar. Heeft 
u een klacht en komt u er samen 
niet uit? Dan kunt u terecht bij 
de familievertrouwenspersoon, 
patiëntenvertrouwenspersoon of de 
klachtencommissie. Zij zoeken met u 
een manier om de klacht te verhelpen. 
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Adressen Emergis kinder- en 
jeugdpsychiatrie

Oosterschelderegio
Oostmolenweg 85
4481 PM Kloetinge
Telefoon 0113 26 79 10

Regio Zeeuws-Vlaanderen
De jongestraat 3
4531 GL Terneuzen
Telefoon 0115 69 62 51

Regio Walcheren
Nieuwepoortstraat 14
4331 HN Middelburg
Telefoon 0118 68 75 00

Klachtencommissie
Postbus 253 
4460 AR Goes
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