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Als problemen zich opstapelen en complex zijn, zijn wij er

Ambulante gezinsbehandeling
en opvoedondersteuning
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••

Voor gezinnen met complexe opvoedingsproblemen
Bij een combinatie van problemen op meerdere leefgebieden
Voor kinderen met trauma of hechtingsproblematiek
Voor hulp bij ouderschap in een complexe echtscheiding
Voor spoedhulp en situaties waarbij de veiligheid van het kind in gedrang is
Bij diagnostiekvragen omdat niet duidelijk is waar gedragsproblemen
vandaan komen

entrea
lindenhout
samen voor kind en gezin

Ambulant bij meervoudige opvoedingsvragen
‘Kinderen horen thuis’ is het uitgangspunt in onze specialistische hulpverlening bij
complexe opvoedingsproblemen. Dat betekent dat we er alles aan doen om een kind en
zijn gezin te ondersteunen en te behandelen, om ervoor te zorgen dat ouders hun kind
thuis kunnen opvoeden en dat het kind zich in zijn eigen omgeving kan ontwikkelen. Dat
doen we zoveel mogelijk ambulant: bij het gezin thuis, op school en in de buurt. En samen
met de mensen uit het netwerk dat voor het kind en zijn gezin belangrijk is.

Diagnostiek van Summa
Soms zijn er gedragsproblemen of klachten waar niet altijd goed een vinger op te leggen
is, omdat er vaak zoveel tegelijk speelt of er onvoldoende zichtbaar is wat er speelt.
Wanneer er sprake is van een complexe situatie en nog onduidelijk welke hulp passend
is, bieden onze professionals van Summa diagnostiek. Die diagnostiek richt zich op de
ontwikkeling van het kind en op het gezin en zijn omgeving. Op een diagnostiekvraag
volgt altijd een behandeladvies. Daarnaast, of vervolgens, biedt Summa ook verschillende
behandelvormen op het gebied van trauma en hechting.

Hulp bij ouderschap in complexe echtscheiding
We zijn er niet alleen voor gezinnen met complexe opvoedingsvragen maar ook voor
ouders in een complexe scheiding. Verwijten over en weer, strijd over de omgangsregeling,
moeizame communicatie. Ouders verliezen dan vaak het belang van het kind uit het oog
terwijl het juist hun intentie is om samen het ouderschap te blijven vervullen. Wij zijn er
dan om beide ouders hierin te ondersteunen, geheel op maat, en ook vanuit een divers
ambulant aanbod.

Systemische en orthopedagogische behandeling op maat
Onze hulpverleners zijn HBO-professionals met een grote expertise in systemische en
orthopedagogische behandeling. We hebben een breed en divers aanbod aan ambulante
gezinsgerichte behandelvormen waardoor we complexe hulpvragen steeds met maatwerk
beantwoorden. Snel en zonder te hoeven wachten. Continu kijkend naar wat het beste
past, met korte lijnen en persoonlijke contacten in de samenwerking met elkaar en met
collega-professionals.
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