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Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)
1.1 Inhoud en doelgroep
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Met het product IOG bieden we hulp aan gezinnen
met kinderen tussen 0 en 18 jaar, waar sprake is
van meervoudige of complexe (gezins)problemen.
Voorbeelden zijn stagnerende ontwikkeling van
kinderen of jongeren en de daarmee gepaard
gaande onzekerheid, overbelasting en/of ernstig of
langdurig verstoorde balans tussen draagkracht en
draaglast bij de ouders, bijvoorbeeld door een
combinatie van problemen rond de ontwikkeling
en opvoeding van de kinderen of door het hebben
van een kind met een beperking of een stoornis.
Als er geen verandering optreedt en de problemen
lang aanhouden, dan dreigt het kind of de jongere
uit huis geplaatst te worden.

Onze orthopedagogische en/of systemische behandelingen, bieden stevige ondersteuning. Wij
versterken de opvoed- en draagkracht van het gezin en we helpen de ouders om de veiligheid en

gezonde ontwikkeling van de kinderen te herstellen en we werken samen met de ouders om verergering van de situatie, onvrijwillige hulpverlening
en/of uithuisplaatsing te voorkomen.
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Iedere ouder heeft opvoedcompetenties, -kwaliteiten en mogelijkheden. Deze worden tijdens de
hulpverlening benut en versterkt. Daarnaast worden ook nieuwe en ondersteunende vaardigheden
(aan)geleerd en daar waar mogelijk is, worden
binnen het eigen netwerk van het gezin, hulptroepen gezocht en versterkende mogelijkheden benut.
Het accent ligt bij IOG op de mogelijkheden en oplossingen rond kwesties aangaande het opgroeien
en opvoeden. De hulp is daarnaast gericht op de
andere factoren in het gezin met kinderen of jongeren, die invloed hebben op de ontstane problematische situatie. Denk daarbij aan individuele
problematiek van ouders zoals psychosociale, financiële, verslavingsproblemen of problemen
rondom huisvesting.

IOG is ook geschikt voor gezinnen met een migratieachtergrond en gezinnen van statushouders
waar sprake is van meervoudige of complexe (gezins)problematiek zoals hier beschreven. Deze
problemen raken extra gecompliceerd door interculturele opvattingen en visie op het ontstaan en
aanpak van deze problemen en vereisen daarom
een specifieke aanpak waarin wij gespecialiseerd
zijn.

1.2 Beoogd eindresultaat
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Wij versterken de opvoed- en draagkracht van het
gezin en we helpen de ouders om de veiligheid en
gezonde ontwikkeling van de kinderen te herstellen en we werken samen met de ouders om verergering van de situatie, onvrijwillige hulpverlening
en/of uithuisplaatsing te voorkomen.

1.3 Werkwijze
Samen met de ouders aan de slag
Onze hulp is gericht op de wensen van ouders om
hun kind thuis op te voeden en thuis te laten opgroeien. De veiligheid van het kind en het gezin
staan hierbij voorop. De hulpverlener en de ouders
werken samen om de ouders te helpen hun eigen
oplossingen te vinden. Samen bepalen we haalbare doelen waaraan gewerkt gaat worden. Deze
doelen worden vastgelegd in één hulpverleningsplan.

1.4 Aanpak
• Meerdere probleemgebieden worden aangepakt
en het hulpverleningsplan wordt uitgevoerd.
• Aanwezige vaardigheden worden versterkt en
nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.
• Verschillende vormen van hulp worden geboden. Afhankelijk van de specifieke situatie, zet
de hulpverlener een aantal methodieken in, die
bijdragen aan verbetering.
• Behaalde doelen en resultaten worden geëvalueerd. Daarna volgt er een periode van follow up
en duurzaam maken van resultaten.

1.5 Duur
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De hulpverlening duurt 6 tot maximaal 8 maanden. De contacten met het gezin variëren van
twee keer per week bij de start, tot eens per twee
weken in de afbouwperiode.

2. Begeleiding individueel
2.1 Wat is begeleiding individueel
Begeleiding individueel is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van cliënten. Zonder deze ondersteuning zou de cliënt niet thuis kunnen blijven wonen
of zou verwaarlozen.

Zonder preventieve begeleiding zou de cliënt vastlopen en dan aangewezen zijn op zwaardere,
duurdere en langduriger begeleiding.
Advanced Therapy levert de begeleiding aan één
cliënt en zijn/haar directe omgeving.
De begeleiding kan zowel bij de cliënt thuis plaatsvinden als elders.

2.2 Doel van individuele begeleiding
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Doel van individuele begeleiding is het bevorderen
van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt
opdat hij/zij zo mogelijk in zijn/haar eigen leefomgeving kan blijven.
Zonder deze begeleiding zou client moeten verblijven in een instelling of zou verwaarlozen. Het gaat
hierbij om een individu die matige of zware beperkingen heeft op het terrein van:
· Sociale zelfredzaamheid;
· Bewegen en verplaatsen;
· (Probleem)gedrag;
· Psychisch functioneren;
· Geheugen en de oriëntatie.

2.3 Inhoud van de begeleiding
De begeleiding bestaat uit
· Ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen;
· Het ondersteunen bij communicatie;
· Het ondersteunen bij of het oefenen met het
aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van
regie;
· Het zo nodig overnemen van toezicht;
· Het aansturen van gedrag.
· activerende (psychiatrische) thuisondersteuning

· woonbegeleiding

2.4 Resultaatgebieden
Mogelijke resultaten van begeleiding individueel
zijn:
Zelfredzaamheid:
• het zelf uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen
• het voeren van een gestructureerd huishouden
• het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot
het gezin behoren
• wonen in een pedagogisch verantwoord huishouden
• opgroeien in een stimulerende omgeving
• veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving
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Participatie:
Begeleiding individueel kan ook bijdragen aan participatiedoelen.
De individuele begeleider zal de volgende resultaten op het gebied van participatie stimuleren,
maar deze resultaten zullen in principe door de
persoon zelf (of in een dagactiviteit) bereikt worden:
• mensen kunnen ontmoeten en contacten te
kunnen onderhouden met mensen;
• deel te kunnen nemen aan recreatieve, sportieve en maatschappelijke of religieuze activiteiten.
• Eventueel deelnemen aan het arbeidsproces.

3. Gespecialiseerde Begeleiding
Advanced Therapy biedt gespecialiseerde begeleiding aan vanuit de Jeugd Wet (JW) en vanuit de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

3.1 Gespecialiseerde begeleiding jeugd
De begeleiding is bedoeld voor jeugdigen die aangewezen zijn op gespecialiseerde begeleiding die
door de aard van hun chronische fysieke en/of
psychische stoornis en beperkingen naar verwachting meerdere keren per week begeleiding moeten
inroepen buiten de afgesproken vaste tijden.
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Voor deze jeugdigen stellen wij onze beroepskrachten en hun specialisme beschikbaar op afroep voor directe zorgverlening zodra het nodig is,
waardoor de jeugdige en zijn ouders/familie erop

kunnen rekenen dat de zorgverlener naast planbare zorg ook oproepbare zorg levert binnen redelijke tijd.
Onder deze begeleiding vallen ook situaties van
sterk ‘ontregelde gezinnen’ waar niet volstaan kan
worden met planbare zorg op vaste tijdstippen.

3.2 Gespecialiseerde begeleiding volwassenen
De begeleiding is bedoeld voor personen met een
langdurige psychische stoornis en daarmee samenhangende beperkingen in “sociale redzaamheid”, gepaard gaand met matig of zwaar regieverlies of invaliderende aandoening of beperking.
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Wij ondersteunen inwoner bij langdurig tekortschietende vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse bezigheden regelen, besluiten
nemen, plannen en uitvoeren van taken, beheers-

zaken regelen, communicatie, sociale relaties, organisatie van de huishouding, persoonlijke zorg).
Wij doen ons uiterste best om verdere achteruitgang te voorkomen van personen die langdurig
moeite hebben om zich in de samenleving staande
te houden.
Daarnaast hebben we aandacht voor activerende
elementen in de begeleiding. Wij begeleiden inwoner bij de mogelijke integratie in de samenleving,
met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten op het
vlak van wonen, werken en sociaal netwerk. Het
gaat hier voornamelijk om begeleid zelfstandig
wonen (bijvoorbeeld cliënten die anders beschermd zouden wonen).

3.3 Duur
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Het is moeilijk in te schatten hoe lang een gespecialiseerd begeleidingstraject duurt. Een en ander
hangt samen met de complexiteit van problemen
en benodigde hulptraject.

4. Waar, Wanneer, kosten en procedure
4.1 Waar
Bij Advanced Therapy op de Wijnkers 4 in Arnhem
of bij cliënt thuis.

4.2 Op welke dagen en tijden
Dit zal nader met u in overleg afgesproken worden.

4.3 Kosten en eigen bijdrage
IOG en gespecialiseerde begeleiding ten behoeve
van kinderen en jeugdigen, valt onder jeugdhulp.
Voor u zijn er geen kosten; de gemeente vergoedt
100% van het traject. Er geldt voor jeugd geen eigen bijdrage.
Gespecialiseerde begeleiding ten behoeve van volwassenen vergoedt de gemeente wel vanuit de
WMO, maar u dient een eigen bijdrage te betalen
die afhankelijk is van uw inkomen.

4.4 Aanvragen en procedure
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U kunt zich laten verwijzen door het sociale wijkteam, de huisarts, de jeugdarts of een medisch
specialist. U kunt ook rechtstreeks met ons contact opnemen; wij wijzen u de weg.
Na aanmelding, aanvraag of contact, wordt u teruggebeld of gemaild en desgewenst uitgenodigd
voor een intakegesprek.

Wil je je aanmelden?
Ga dan naar onze contactpagina en vul het contactformulier in, of bel naar 026-3891964.
Of e-mail naar info@advancedtherapy.nl .

Contact
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur
Wijnkers 4
6846 HN Arnhem
026-3891964
06-44464540
info@advancedtherapy.nl
www.advancedtherapy.nl
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