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Hulp aan Huis Overijssel

Informatie voor ouders/verzorgers

Voor wie?
Hulp aan huis IPG is be

doeld voor gezinnen me
t kinderen/jongeren in
de
leeftijd van 0 tot 21 jaa
r oud. In het gezin zijn
er problemen die sam
enhangen
met de psychiatrische
problemen van het kin
d en/of de ouder(s).

In het gezin zijn zoveel problemen dat u als ouder het
gevoel heeft dat:
• de ontwikkeling van uw kind niet normaal verloopt
• u daardoor geen grip meer op uw kind heeft
• u niet meer weet hoe u uw kind moet opvoeden
• u er helemaal alleen voor staat en geen steun ervaart van
anderen
• iedereen maar langs elkaar heen leeft
• er geen rust en harmonie meer is en de gezelligheid ver te
zoeken is
• u alle hulpverlening al geprobeerd heeft en dat dit niets
heeft opgeleverd
• de problemen al eindeloos lang duren
• de problemen niet meer te overzien zijn en u niet meer
weet hoe u dit moet veranderen.
U vindt dat u zo niet verder kan en dat de situatie moet
veranderen. IPG is dan een mogelijkheid om u en
uw gezin te helpen weer grip te krijgen op de situatie.

Wat houdt IPG in?
IPG is een behandeling bij u thuis. Een gezinshulpverlener
komt gemiddeld 2 keer per week ongeveer 1,5 uur bij u
thuis. Hierbij overlegt u samen met de gezinshulpverlener
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.
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