
Ambulante Spoedhulp



Vaak is het een combinatie van factoren die 
maakt dat jullie het gevoel hebben dat het 
echt uit de hand loopt. De veiligheid van één 
of meer gezinsleden is in gevaar. Ambulante 
Spoedhulp biedt snelle hulp, voor rust en  
veiligheid binnen jullie gezin. Met het inzetten 
van deze hulp proberen we uithuisplaatsing 
van je kind te voorkomen, en geven we advies 
voor eventuele vervolghulp.

Voor wie is Ambulante Spoedhulp?
Ambulante Spoedhulp is een vorm van crisis-
hulp. Wij helpen kinderen van 0-18 jaar en 
hun gezinnen, bij wie sprake is van een crisis 
en/of een spoedeisende situatie. In jullie 
gezin is sprake van één of meerdere kinderen 
met een lichtverstandelijke beperking (LVB). 
Jullie gezin bestaat uit minimaal één  
verzorgende ouder/opvoeder en één kind. 
Tenminste één ouder is bereid mee te  
werken aan de hulp.

We spreken van een crisis wanneer het  
voor jullie gezin, de mensen daaromheen,  
en voor de eventueel betrokken hulp-
verleners, niet langer mogelijk is om de  
spanning, die het gevolg is van problemen 
van en tussen gezinsleden en/of jullie  
omgeving, op te vangen. Spoedeisende  
situatie zijn situaties waarbij geen sprake  
is van een crisis, maar waarbij sprake is  
van ernstige bedreiging van de veiligheid 
van één of meer gezinsleden. 

Wat biedt Ambulante Spoedhulp?
•  Outreachende hulp. Onze hulp vindt 

plaats in de leefomgeving van jullie gezin, 
zoals familie, buurt of school. 

•  Kortdurende hulp.  Onze hulp duurt zo 
kort als mogelijk, en maximaal 28 dagen. 

•  Intensieve hulp. De contactfrequentie is 
hoog: één tot drie keer per week.

•  Activerende hulp. Wij stimuleren jullie 
gezin en andere betrokkenen uit de 
leef omgeving maximaal tot het inzetten 
van eigen mogelijkheden en oplossingen. 

Wij richten ons op het bereiken van een 
drietal doelen. Ten eerste de crisis in jullie 
gezin op te heffen, door de situatie te 
stabiliseren. Verder richten wij ons op het 
voldoende herstellen van de basisroutines: 
eten, slapen, naar school/werk gaan. 
Daarnaast brengen wij de veiligheid van ieder 
gezinslid in kaart, en het doel is de veiligheid 
samen jullie gezin en mensen in jullie 
omgeving te herstellen. Bijvoorbeeld door 
het netwerk rond jullie gezin te betrekken 
en te activeren.

Soms lopen problemen in een gezin zo door elkaar, dat je het  
zelf niet meer kunnen oplossen. Jullie hebben direct hulp nodig. 
De problemen kunnen te maken hebben met het gedrag van  
je kind, of met problemen op school, ruzie in jullie gezin of 
ingrijpende gebeurtenissen. 

“Crisis biedt kansen, de kunst is  
  om in de crisis de kansen te zien”



Hoe zit de hulp eruit?
Ambulante Spoedhulp kent een duidelijke 
fasering. Door te werken met een fasering 
wordt het verloop en de inhoud van de hulp 
duidelijk.
•  De eerste fase is de Startfase. Deze fase 

gaat in wanneer jullie gezin bij ons wordt 
aangemeld. Vervolgens houden wij een 
startgesprek bij jullie thuis. Dit startgesprek 
vindt zo snel mogelijk plaats, uiterlijk binnen 
24 uur na de aanmelding. In deze fase 
worden veiligheidsafspraken gemaakt met 
alle gezinsleden.

•  De tweede fase is de Werkfase. Dan werken 
wij met jullie gezin aan het herstel van 
routines en veiligheid. Wij verzamelen en 
ordenen informatie. Verder kijken we, op 

basis van de verzamelde informatie,  
welke vervolghulp nodig is. Daarna maken 
we samen afspraken voor de laatste  
periode. 

•  Na de werkfase begint de Advies- en 
afrondingsfase. In deze fase staat de 
formulering en bespreking van een advies 
centraal. Daarnaast werken we met jullie 
gezin aan het afronden van de hulp, 
en werken we toe naar het afscheid en 
de eventuele overdracht naar vervolghulp. 
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Meer informatie en aanmelden
Om Ambulante Spoedhulp te krijgen, 
heb je een verwijzing nodig van  
het Crisis Interventie Team (CIT).  
Je kunt het CIT bellen op  
070 - 3450506 op werkdagen  
tussen 9.00 en 17.00 uur.  

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor kinderen,  
jongeren en volwassenen met een anders verlopende ontwikkeling of 
verstandelijke beperking. Op bijna 370 zorglocaties bieden ruim 5500 
medewerkers 5700 cliënten zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en 
ontspannen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers en andere zorgorganisaties. Onze missie is: zorgen dat cliënten 
een goed leven hebben en zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij geloven dat er altijd 
meer mogelijk is. Hoe klein het stapje ook is.

www.ipsedebruggen.nl


