Instelling

Status

Capaciteit

Expertise / kenmerken cliënten

Bijzonderheden

KIB Trajectum

Gesloten

12 bedden

LVB met zeer intensieve begeleiding
LVB groep, altijd met RM
Exclusie: hoge PCLR in combinatie met
(relatief) hoge score IQ

•
•
•

Categoraal

•
•

•
•
•
•

KIB Inforsa

Gesloten

36 bedden

Borderline problematiek, al dan niet
gecombineerd met verslaving. Bekend met
schizofrene stoornissen met agressie. Hierin
is de bejegening de kracht van de KIB Inforsa.

CIB Den Haag

Open en gesloten

25: 15 bedden
gesloten, 10 bedden
open (Klinische
Groeps therapie)

Patiënten met psychotische stoornissen,
•
patiënten met ernstige
•
persoonlijkheidsstoornissen, zelfbeschdiging,
dissociatieve stoornissen en traumagerelateerde problematiek.
Vrijwel alle patiënten op CIB gesloten zijn
met een maatregel opgenomen.

Starten altijd in FPK.
Bezetting 4:4
Cliënten die zouden wel kunnen profiteren
van het behandelklimaat moeten nu soms
terug naar de GGZ omdat er voor het 18e
levensjaar geen LVB is vastgesteld.
Doorgaans langere behandelduur vanwege
langere leertijd cliënten.
Deze KIB kliniek valt als enige KIB onder
Wet Zorg en Dwang.

Vooral RM/ZM
ECT behandeling mogelijk
Snelle stap naar ‘buiten’
Mogelijkheid om 1 op 1 begeleiding toe te
voegen in de behandeling.

De-escalatieteam
Multidisciplinaire behandeling

Instelling

Status

Capaciteit

KIB Eindhoven Open, besloten en 27
gesloten

Expertise / kenmerken cliënten

Bijzonderheden

Borderline
problematiek (veelal vrouwen)
Ongeveer de helft van de cliënten heeft een
civielrechtelijke maatregel (RM).

•
•

KIB Eindhoven werkt volgens het
Planetree-gedachtegoed
Consultatie- en flex team met
outreachende functie.

KIB Van der
Hoeven

Gesloten
Categoraal

50

Psychose problematiek met agressie en
middelengebruik, af en toe
zedenproblematiek. Alleen cliënten op
strafrechtelijke titel.

•
•
•

KIB YOUZ

Gesloten
Categoraal

6

Jongeren van 13 tot 23 jaar
Persoonlijkheidsproblematiek

Jeugdaanbod

Jongeren 12 t/m 25 jaar die een
•
psychiatrische stoornis vertonen en dit
bedden kinderen en doorgaans in combinatie met andere ernstige •
jeugd)
(internaliserende of externaliserende)
problematiek, bijv. op gebied van
agressieregulatie, traumatische
voorgeschiedenis, een maatregel, RM of LvB.

KIB Mondriaan Gesloten en open Gewenst: 12 KIBbedden (nu 32
(in oprichting) Categoraal

Gemixt met TBS
Ruim aanbod dagbesteding
Verschillende locaties (long care en kib),
aantal woonunits in Amersfoort

Trans forensisch, ortho- psychiatrisch
jeugdaanbod
Ortho-FACT team beschikbaar

