IPG

Intensieve Psychiatrische
Gezinsbehandeling

Informatie
voor ouders/
verzorgers

Voor wie:
Hulp aan huis IPG kort 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 ouder(s).
In het gezin zijn de problemen zodanig dat u als ouder het gevoel heeft dat:
• de ontwikkeling van uw kind niet normaal verloopt
• u daardoor minder grip heeft op uw kind
• u twijfelt over hoe u de opvoeding van u kind kan vormgeven
• er te weinig rust en harmonie in het gezin is en de gezelligheid ver te zoeken is
• u van alles al geprobeerd heeft en het niets heeft opgeleverd
U vindt dat er iets moet veranderen thuis. IPG kort is dan een mogelijkheid om u
en uw gezin in betrekkelijk korte tijd te helpen de situatie thuis te verbeteren.

Wat houdt IPG kort in?
IPG kort is een behandeling bij u thuis. Een gezinsbehandelaar komt één
keer per week ongeveer 1,5 uur bij u thuis. Hierbij overlegt u samen met de
gezinsbehandelaar wanneer deze komt. Het kan zijn dat dit op momenten valt,
die onder werktijd vallen. Uw aanmelder kan u een brief meegeven waarin een
verklaring staat voor uw werkgever.
Uw gezin zal samen met de gezinsbehandelaar kijken naar wat goed gaat en welke
punten uw gezin zou willen veranderen. Het is mogelijk dat de gezinsbehandelaar
op momenten wanneer het moeilijk is meekijkt, bijvoorbeeld bij het opstaan, eten of
naar bed gaan. U zult samen met de gezinsbehandelaar een plan maken waarin staat
aan welke doelen u wilt werken.
Op deze manier zult u planmatig en doelgericht te werk kunnen gaan en proberen
tot oplossingen te komen voor uw problemen. De gezinsleden leren bijvoorbeeld
anders met elkaar om te gaan, rekening te houden met mogelijkheden en
beperkingen, om te gaan met emoties en duidelijk te communiceren. Samen met
de gezinsbehandelaar gaat u stap voor stap aan de slag. Dit doet u door samen met
de gezinsbehandelaar te oefenen en te bespreken hoe bijvoorbeeld dingen anders
tegen elkaar gezegd kunnen worden.
Na zes weken behandeling vindt er een evaluatie plaats met ouder(s), de verwijzer
en de gezinsbehandelaar. Dan wordt er gekeken of IPG kort de goede hulpvorm is,
wat er verbeterd is en waar nog aandacht aan besteed moet worden.
Na 12 weken is de eindevaluatie. Tijdens deze evaluatie wordt samen gekeken
of de gezinsbehandeling voldoende is geweest of dat uw gezin nog steun en/of
begeleiding nodig heeft. In overleg met de verwijzer wordt zo nodig een vorm van
hulp gezocht die past bij uw gezin.

Kortom:
De gezinsbehandelaar steunt en helpt uw gezin bij het oplossen van problemen en
hoe beter met elkaar om te gaan. Om de situatie in een gezin te verbeteren is de
inzet van alle gezinsleden noodzakelijk. De gezinsbehandelaar komt een keer per
week gemiddeld 1,5 uur bij u en biedt 12 weken hulp.
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