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Intensieve ambulante

gezinsbehandeling (IAG)
Voor wie
WilgaerdenLeekerweideGroep biedt
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) aan gezinnen met kinderen
van alle leeftijden. Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling is bedoeld
voor gezinnen die te maken krijgen
met ernstige problemen bij het opvoeden, laten opgroeien en begeleiden van kinderen. De vraagstukken
kunnen uiteenlopend zijn en te maken
hebben met het kind als de ouders
zelf of kwesties van buitenaf. Door de
langdurigheid en complexiteit van de
problematiek is het voor het gezin zelf
moeilijk grip te krijgen op de situatie
en tot oplossingen te komen.
IAG helpt bij het krijgen van overzicht,
inzicht en biedt ondersteuning bij het
vinden van een nieuwe balans.
IAG is een Evidence-Based Practice behandelmodule binnen het extramurale
behandelteam van WilgaerdenLeekerweideGroep. In het behandelteam zijn
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Gedragsdeskundigen, GZ-Psychologen,
neuropsychologen, Spel- en creatief
therapeuten en psychomotorische
therapeuten werkzaam. IAG van
WilgaerdenLeekerweideGroep kan
hierdoor op maat behandeling bieden
en waar nodig naast het IAG behandeltraject andere expertise toe voegen.
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Aanleiding

Aanpak

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling komt in beeld wanneer een gezin
verschillende of complexe problemen
op meerdere gebieden ervaart. Deze
problemen beïnvloeden en versterken
elkaar. Het lukt het gezin niet meer
zelf positieve veranderingen en oplossingen te bedenken en door te voeren.
De balans tussen draagkracht en
draaglast is hiervoor te zeer verstoord
geraakt. Dat heeft gevolgen voor de
sfeer en veiligheid binnen het gezin,
de ontwikkeling van het kind of welbevinden van afzonderlijke gezinsleden.
IAG kan dan helpen.

Afhankelijk van de ernst van de situatie en de daarbij behorende vraag
van het gezin wordt de aanpak en
intensiviteit van de gezinsbehandeling
vormgegeven. Hierbij wordt gekeken
naar de eigen kracht van het gezin en
naar het sociale netwerk.

Doel
IAG biedt ondersteuning op maat.
Doel is het gezin weer zelfredzaam
te laten zijn. We ondersteunen zowel
ouders als kinderen om weer overzicht
en regie te krijgen over hun situatie.
We betrekken hierbij iedereen die
daarbij helpend kan zijn. Waar nodig
zetten we extra expertise in. Onze
ondersteuning helpt de draaglast van
de gezinsleden en het gezin als geheel
te verminderen en de draagkracht te
versterken. Zodat zij weer zelfstandig
verder kunnen.
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De behandeling bestaat uit drie fasen:

Fase 1

Fase 1, de startfase, duurt 6 weken.
Focus ligt op opbouwen werkrelatie
en het vergroten van de motivatie
van gezinsleden. Er vindt een analyse
plaats van de situatie, krachten en problemen. Er wordt een begin gemaakt
met de problemen met de hoogste
prioriteit.

Fase 2

Fase 2, de veranderingsfase , duurt 10
tot 14 weken waarin aan de afgesproken doelen wordt gewerkt. De IAG’er
bepaalt samen met het gezin aan
welke doelen er gewerkt worden. De
behandeling is er op gericht om de
krachten in het gezin en/of het sociale
netwerk van het gezin te benutten
en op basis van evaluatie en feedback worden technieken interventies
gevarieerd.

Fase 3

Fase 3, de afbouw en afscheidsfase,
duurt 6 tot 8 weken. In deze fase
werkt het gezin samen met de IAG’er
toe naar de afronding van de hulpverlening. De focus komt te liggen op
de krachten van het gezin en/of het
sociale netwerk om zelfstandig het
geleerde vol te houden.

Na afloop kan eventueel nazorg geleverd worden door het ambulante team
van WilgaerdenLeekerweideGroep.
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WilgaerdenLeekerweideGroep
WilgaerdenLeekerweideGroep biedt
advies, diagnostiek, behandeling/
therapie en begeleiding aan iedereen
die tijdelijk of langdurig op één of
meerder levensdomeinen ondersteuning nodig heeft.
De ondersteuning is erop gericht
mensen de regie over het eigen leven
te laten krijgen of laten herkrijgen.
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Voor wie dat moeilijk vindt of nodig
heeft is blijvende ondersteuning
mogelijk in een meer beschermde
omgeving.
WilgaerdenLeekerweideGroep staat
midden in de samenleving. Zij is er van
overtuigd dat ieder mens een unieke
en eigen bijdrage aan deze samenleving te leveren heeft die van waarde is.
Zij streeft er naar deze tot uiting te laten komen. Daarbij wordt zij geholpen
door een groot team van specialisten
en kundige en gedreven vakmensen.

Meer weten?
Meer weten over of aanmelden voor
Intensieve Ambulante Behandeling?
Neem contact op met:
Consulenten Zorg & Welzijn
zorgbemiddeling@wlgroep.nl
Of bel naar 0229 57 68 68
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Postbus 1
1687 ZG Wognum
Verlengde Kerkweg 1
1687 CC Wognum

2202213

T: 0229 - 57 68 68
zorgbemiddeling@wlgroep.nl
www.ebc360.nl

