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INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

IPG SPOED is bedoeld voor gezinnen met kinderen/jongeren in de leeftijd
van 0 tot 21 jaar oud. In het gezin zijn er problemen die samenhangen
met de psychiatrische problemen van het kind en/of de ouders.
De situatie in het gezin is zodanig dat snelle inzet van hulp gewenst is.

Een voorbeeld van problemen waarbij IPG SPOED ingezet kan worden:
• De opvoeding valt erg zwaar, omdat er bij de ouder of het kind sprake
is van psychiatrische problematiek.
• Het gevoel geen invloed te hebben op het kind.
• Er is veel strijd en er zijn veel conflicten in het gezin.
• Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling van het kind.
• Het kind heeft buitenshuis problemen.
WAT HOUDT IPG SPOED IN:
IPG SPOED is een behandeling bij u thuis. De gezinsbehandelaar kijkt
samen met het hele gezin naar de mogelijkheden en wensen en vertaalt
deze in kleine haalbare doelen. Daarnaast wordt besproken wat er nodig
is om dit te bereiken.
• De gezinsbehandelaar neemt binnen 5 werkdagen contact met u op,
om de eerste afspraak te plannen.
• De hulp duurt 4 tot maximaal 6 weken.

CONTRA INDICATIE:

• De gezinsbehandelaar komt twee tot vier keer per week bij u thuis.

Indien er sprake is van een crisissituatie.

• Afspraken worden in overleg met het gezin gemaakt.

Dit is een situatie waarin een cliënt binnen 24 uur hulp

• De gezinsbehandelaar van IPG SPOED is niet bereikbaar in het

geboden moet worden.

weekend of ’s nachts.
• De aanmelder is bij de start en de evaluatie van 4 weken aanwezig.

Er is sprake van onveiligheid voor gezinsleden en/of
gezinshulpverlener.
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