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Informatie over
de kliniek langdurige intensieve zorg
Inforsa biedt behandeling, begeleiding en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen met complexe meervoudige
problemen op psychiatrisch en forensisch gebied.

Onderdeel van Arkin

Vanaf begin 2010 is de kliniek voor Langdurige
Intensieve Zorg (LIZ) geopend. De LIZ is een
kliniek voor cliënten met ernstige, meervoudige psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. Inforsa voorziet hiermee in een
dringende zorgbehoefte in Amsterdam en
daarbuiten.
Cliënten van de LIZ hebben langdurige
intensieve behandeling en begeleiding nodig. Verblijf in
de reguliere GGZ is daarom (nog) niet geschikt voor hen.
De LIZ biedt langdurige intensieve begeleiding en structuur in een veilige, overzichtelijke en ordelijke omgeving.
De LIZ biedt zorg op maat voor deze cliënten die anders
tussen wal en schip raken, waarbij kwaliteit van leven,
ondanks alle moeilijkheden voorop staat.
Onze doelstellingen Reguliere instellingen
kunnen ons inschakelen wanneer zij cliënten met zeer
complexe problemen niet de noodzakelijke zorg kunnen
bieden. Wij maken een einde aan de ontwrichte behandelsituatie en bieden zo nodig jarenlang intensieve
begeleiding en behandeling.
Genezing is - gelet op de ernstige, langdurige en diep
verankerde chronische stoornissen - geen realistisch
doel. De meeste cliënten gaan na verblijf in onze kliniek
terug naar de GGZ-instelling van herkomst, waar nu met
een minder intensieve vorm van zorg kan worden volstaan. Wij geven de verwijzende instellingen actief advies en training zodat zij goed worden voorbereid op de

terugkomst van de betreffende cliënt. Een kleine groep
cliënten kan uitstromen naar een vorm van begeleid en
beschermd wonen in combinatie met ambulante
behandeling.

In- en uitstroom van de cliënt. De Kliniek
Intensieve Behandeling (KIB) is in principe het voorportaal van de LIZ. Opname vindt in eerste instantie
plaats op de KIB, waar eerste (crisis) behandeling
plaatsvindt, in combinatie met verdere psychodiagnostiek en instelling op de juiste medicatie. Tevens worden
ontwrichtende gedragspatronen in kaart gebracht en
wordt op de KIB gestart met de uitvoering van een hierop aansluitend behandelbeleid. Vanuit de KIB wordt de
cliënt doorgeplaatst naar de LIZ, waar langdurige
verdere behandeling en begeleiding plaats vindt.
Uitstroom geschiedt altijd naar de GGZ instelling van
herkomst. Ook al komt het voor dat de cliënt na behandeling in de LIZ kan doorstromen naar een woonvorm,
de GGZ instelling van herkomst behoudt zijn verantwoordelijkheid tijdens behandeling in de LIZ.

De cliënten Wij begeleiden en behandelen
mensen met ernstige, meervoudige psychiatrische

De behandeling Wij kijken wat de
vraag is van de verwijzende instelling, wat de cliënt nodig heeft
en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen.

en/of persoonlijkheidsstoornissen gecombineerd met
ernstige gedragsstoornissen eventueel gecombineerd
met verslavingsproblematiek. Hierdoor zijn onze cliënten vaak achterdochtig, gespannen en verward en vormen daardoor een gevaar voor zichzelf en de omgeving.
Het merendeel van onze cliënten wordt in het kader van
een juridische maatregel behandeld.
Wij behandelen onze cliënten met respect en proberen
de autonomie van onze cliënten zoveel mogelijk te versterken door een gastvrije en actief uitnodigende behandeling en afdelingscultuur. Het is echter ook onze taak
de veiligheid van onze cliënten en onze hulpverleners te
garanderen. Dat kan gezien de complexe problematiek
soms niet zonder drang- en dwangmaatregelen. Toch
blijft onze focus uitdrukkelijk gericht op samenwerking.

De behandeling vindt plaats volgens een intensief zorgprogramma en aan de hand van een behandelplan.
Veiligheid, zowel voor de cliënt als onze medewerkers, is
daarbij een belangrijk aandachtspunt. Tijdens de behandeling is het verminderen van ontwrichtend en/of zelfdestructief gedrag richtinggevend. Hierbij trachten we
de autonomie, hoe klein ook, te behouden, of juist te
versterken.
Wij plaatsen een cliënt pas over als er een stabiele
situatie is ontstaan. Dat zal voor veel cliënten enkele
jaren kunnen duren.

Behandelplan Een multidisciplinair behandelteam stelt het behandelplan op. Wij proberen de cliënt
daar zoveel mogelijk bij te betrekken. Een complicerende
factor is dat de motivatie om mee te werken over het
algemeen ontbreekt bij onze cliënten. Een behandelteam
bestaat uit een psychiater, een psycholoog, groepsbegeleiders/verpleegkundigen, therapeuten, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkenden. De behandeling wordt eens in de acht weken geëvalueerd door het
behandelteam en de verwijzer.
Naaste betrokkenen, zoals familie betrekken wij zoveel
als mogelijk bij de behandeling. Hierbij stellen we ons

De
afdelingen
De eerste twee afdelingen van de
LIZ zijn gehuisvest
in onze kliniek op
de Duivendrechtsekade. De opening van een
kliniek elders met
48 LIZ-plaatsen
wordt voorbereid.

wederkerig op: zij kunnen iets van ons leren, bijvoorbeeld, wat is schizofrenie? Maar wij kunnen ook iets van
hen leren, bijvoorbeeld het vinden van de juiste
“gebruiksaanwijzing” voor de cliënt.

Verpleegplan Aan de hand van het behandelplan
stellen de persoonlijk begeleiders (PB’ers) een verpleegplan op in optimale samenwerking met de cliënt. Hierin
staan de resultaten die de cliënt naar verwachting met
ondersteuning binnen een bepaalde periode kan bereiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
• vaardiger worden in het omgaan met mensen,
samenwerken, communiceren;
• medicatie gebruiken die nodig is om goed te kunnen
functioneren en geestelijk in evenwicht te blijven;
• leren herkennen van signalen die optreden als het
minder goed gaat en daarover leren praten als ook het
adequater hiermee leren omgaan.
De voortgang van het verpleegplan wordt door de PB’ers
wekelijks besproken met de cliënt.

Therapie en activiteiten Wij bieden een
programma van verschillende therapieën aan, zoals:
• psychotherapie
• muziektherapie
• psychomotore therapie
• creatieve therapie
• vaardigheidstrainingen zoals agressie-regulatietraining en psycho-educatie
Daarnaast besteden wij veel aandacht aan een zinvolle
dagbesteding voor onze cliënten. Het gaat bijvoorbeeld

om het verrichten van werkzaamheden in een fietsenwerkplaats of in de groenvoorziening van het gebouw.

De voorzieningen Cliënten verblijven in de LIZ
op een eenpersoonskamer met aansluiting voor radio, tv
en computer. De kamer heeft een eigen douche, wastafel
en wc. Iedere afdeling heeft een gezamenlijke woonkamer, keuken en rookruimte.
De kliniek beschikt over een binnentuin, een restaurant
en een winkeltje waar artikelen voor dagelijks gebruik
gekocht kunnen worden, zoals telefoonkaarten, postzegels en verzorgingsproducten.
In de kliniek is een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) werkzaam. Cliënten kunnen bij de
PVP terecht met vragen over hun rechten. Eventuele
klachten kunnen worden ingediend bij de onafhankelijke
Klachtencommissie. De PVP kan ondersteuning bieden
bij het indienen van klachten.
Er is een Cliëntenraad die de cliënten vertegenwoordigt
en regelmatig overlegt met de directie.
In de kliniek zijn verschillende geestelijke verzorgers
aanwezig. De cliënten kunnen terecht bij een pastoraal
werker, imam en een humanistisch raadsman. Daarnaast houden een huisarts en tandarts spreekuur in de
kliniek. Ook een kapper en een pedicure komen regelmatig langs. Cliënten kunnen hier tegen betaling
gebruik van maken.
Verblijven in de kliniek betekent samenleven in de
kliniek. Waar mensen samenleven, moeten bepaalde
regels zijn om het leefbaar te houden. Daarom heeft
iedereen zich te houden aan de kliniekregels.

vanuit richting amersfoort
•
•

•
•

volg de A10 richting Den Haag
neem afslag S111, bedrijventerrein Amstel Business
Park
ga aan het einde van de afrit linksaf
zie verder ‘vanuit richting Utrecht’ vanaf punt 6

vanuit richting zaandam
•
•

Routebeschrijving

•
•

ga door de Zeeburgertunnel
neem afslag S111, bedrijventerrein Amstel Business
Park
ga aan het einde van de afrit linksaf
zie verder ‘vanuit richting Utrecht’ vanaf punt 6

vanuit richting utrecht

Vanaf de A2 bij knooppunt Amstel:
• neem de A10 Ring Oost (richting Amersfoort)
• neem direct afslag S111, bedrijventerrein Amstel
Business Park
• de afrit buigt naar links af. U gaat de snelweg over
• ga bij de stoplichten rechtdoor
• ga direct bij de volgende stoplichten in de bocht
rechtsaf (Amstel Business Park Oost)
• neem de tweede afslag op de rotonde en vervolgens de
eerste zijstraat rechts
• houd in de bocht links aan
• de kliniek vindt u na vijftig meter aan de rechterkant,
achter de slagbomen
vanuit richting den haag
•
•

•

volg de A10 richting Amersfoort
neem afslag S111, bedrijventerrein Amstel Business
Park
zie verder ‘vanuit richting Utrecht’ vanaf punt 4

openbaar vervoer
•
•
•
•

•
•

•

•

Vanaf CS en Amstelstation metrolijnen 51, 53 en 54
Vanaf station Duivendrecht metrolijn 54, richting CS
Vanaf station Zuid/WTC sneltram 51, richting CS
Stap uit op station Spaklerweg en neem de uitgang
Wenckebachweg. Vervolgens is het nog circa tien
minuten lopen naar Inforsa, Duivendrechtsekade 55:
loop de Wenckebachweg af
ga rechtsaf en houd de Penitentiaire Inrichting
OverAmstel aan uw rechterhand
ga bij de eerste kruising scherp linksaf, de Duivendrechtsekade op
de kliniek vindt u na vijftig meter aan de rechterkant,
achter de slagbomen

