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Gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding
1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)
1.2 Inhoud en doelgroep
Met het product IOG bieden we hulp aan gezinnen met kinderen
tussen 0 en 18 jaar, waar sprake is van meervoudige of
complexe (gezins)problematiek, zoals 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.
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, wordt
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.
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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.
1.3 Beoogd eindresultaat
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.
1.4 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.
1.5 Aanpak
•

•

Meerdere probleemgebieden worden aangepakt en het
hulpverleningsplan wordt uitgevoerd. Aanwezige
vaardigheden worden versterkt en nieuwe vaardigheden
worden geleerd.
Verschillende vormen van hulp
Afhankelijk van de specifieke situatie zet de hulpverlener
een aantal methodieken in die bijdragen aan verbetering
van de situatie.
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•

Tussentijdse en eindevaluaties
Resultaten en behaalde doelen worden geëvalueerd.
Follow up en duurzaam maken van resultaten.

1.6 Door wie
Door professionals van onze praktijk die passend geschoold
zijn.
1.7 Duur
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.
1.8 Waar

Bij het gezin thuis.
1.9 Op welke dagen en tijden
Op welke dagen en tijden zal nader met het gezin in
overleg afgesproken worden.
1.10 Kosten

Het tarief voor intensieve ondersteuning van een gezin uit een
gecontracteerde gemeente, is met de gemeenten
overeengekomen.
Voor u zijn er geen kosten; de gemeente vergoedt 100% van
het traject.
1.11 Eigen bijdrage
Er geldt voor jeugd geen eigen bijdrage
1.12 Aanvragen en procedure
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U volgt de procedure van uw gemeente voor zorgtoewijzing en
indicatiestelling. Het is in veel gevallen mogelijk om via de
huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist rechtstreeks
verwezen te worden naar de zorgaanbieder. 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.

2. Gespecialiseerde Begeleiding
Advanced Begeleiding biedt gespecialiseerde begeleiding aan
vanuit de Jeugd Wet (JW) en vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)
2.1 Gespecialiseerde begeleiding psy, vanuit Jeugdwet
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 beperkingennaar verwachting meerdere keren per week begeleiding moeten
inroepen buiten de afgesproken vaste tijden. 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.
2.2 Gespecialiseerde begeleiding psy, vanuit WMO
De begeleiding is bedoeld om 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. Wij
ondersteunen inwoner bij langdurig tekortschietende
vaardigheden in het zelfregelend vermogen (dagelijkse
bezigheden regelen, besluiten nemen, plannen en uitvoeren
van taken, beheerszaken regelen, communicatie, sociale
relaties, organisatie van de huishouding, persoonlijke zorg). Wij
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doen ons 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).
2.3. DOOR WIE
Door een ervaren systeemtherapeut en orthopedagoog van
onze praktijk.
2.4. DUUR
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.
2.5. WAAR
Op onze locatie op de wijnkers 4 in Arnhem of bij cliënt thuis.
2.6. OP WELKE DAGEN EN TIJDEN
Dit zal nader met u in overleg afgesproken worden.
2.7 KOSTEN EN EIGEN BIJDRAGE
Het tarief voor gespecialiseerde begeleiding ten behoeve van
kinderen en jeugdigen en ten behoeve van volwassenen, uit
een gecontracteerde gemeente, is met de gemeenten
overeengekomen. Ten behoeve van kinderen en jeugdigen zijn
er voor u geen kosten; de gemeente vergoedt 100% van het
traject. Ten behoeve van volwassenen vergoedt de gemeente
het traject, maar u dient een eigen bijdrage te betalen die
afhankelijk is van uw inkomen.
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2.8 AANVRAGEN EN PROCEDURE
Ten behoeve van kinderen en jeugd, volgt u de procedure van
uw gemeente voor zorgtoewijzing en indicatiestelling. Het is in
veel gevallen mogelijk om via de huisarts, de jeugdarts of een
medisch specialist rechtstreeks verwezen te worden naar de
zorgaanbieder. 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 026-3891864
Of e-mail naar info@advancedtherapy.nl
Na de behandeling is geen drempel jou te
hoog.
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