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Ambulante Spoedhulp
Snelle hulp voor rust en veiligheid binnen uw gezin



Onze spoedhulp voor als het echt niet meer gaat
Met Ambulante Spoedhulp komen we u helpen in een crisissituatie; het moment dat 
de veiligheid en ontwikkeling van uw kind(eren) in gevaar komt. Om wat voor reden 
dan ook. Onze hulp is kort en krachtig en gericht op actie. We doen er alles aan om een 
uithuisplaatsing te voorkomen. 

Wij herstellen samen met u de rust en veiligheid in uw gezin. Soms kan een gezin na afloop 
van onze ondersteuning weer zelf verder, als het nodig is, helpen we u met het regelen van 
vervolghulp.     

Wat is er aan de hand?
Soms zijn problemen in het gezin ineens heel groot. De spanningen lopen hoog op, dat kan 
gebeuren door allerlei oorzaken, zoals bijvoorbeeld:

• steeds erger wordende ruzies tussen gezinsleden;
• een kind dat wegloopt;
• mishandeling;
• huiselijk geweld; 
• of andere heftige gebeurtenissen.
 
Als heftige conflicten in uw gezin aan de orde van de dag zijn en de veiligheid of de 
ontwikkeling van uw kind(eren) in gevaar is, dan is er sprake van een crisissituatie. 

U kunt zelf het gevoel hebben de grip kwijt te raken op uw kind. Het kan ook zijn dat 
hulpverleners in uw omgeving, zoals uw huisarts of school, hebben aangegeven dat de 
situatie zorgelijk is en dat direct hulp moet worden geboden. 

Onze jeugdzorgwerkers spoedhulp kunnen u in deze situatie helpen. 



• Hulp aan gezinnen in een acute crisissituatie.

• Kortdurende en intensieve hulp om uithuisplaatsing te voorkomen.

• Zo kort als nodig is, met een maximum van doorgaans 4 weken.

• Een crisis is heftig, maar ook een kans om tot verandering te komen.

Snel hulp, rust en veiligheid
Een crisis is heftig, maar ook een kans om tot verandering  te komen. Onze 
jeugdzorgwerker spoedhulp streeft ernaar om de eerst volgende werkdag bij u langs te 
komen, om samen met uw hele gezin uw zorgen en verwachtingen te bespreken. Samen 
met de jeugdzorgwerker brengt u de problemen in kaart en werkt u aan een oplossing. 

De jeugdzorgwerker gaat intensief met u aan de slag, komt regelmatig bij u thuis en is 
tussendoor goed bereikbaar voor overleg. 

Met Ambulante Spoedhulp leveren we maatwerk en spelen we in op de behoefte van  
uw gezin, waarbij veiligheid en rust voorop staan. We werken intensief samen met u,  
uw netwerk, andere zorgprofessionals en school.

Onze Ambulante Spoedhulp duurt zo kort als nodig is, met een maximum van doorgaans  
4 weken. Als daarna nog vervolghulp nodig is, helpen we met het regelen van die hulp. 
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Volg ons ook op

Contact

Informatie en aanmelding
Met vragen over Ambulante Spoedhulp kunt u terecht bij ons Entreeteam. 

Ouders 
Ambulante Spoedhulp is of wordt voor u aangevraagd, omdat de veiligheid van uw 
kind(eren) in het geding is. U kunt niet zelf Ambulante Spoedhulp aanvragen. 

Zorgprofessionals 
Professionals van wijkteams, Veilig Thuis, (huis)artsen en jeugdbescherming en andere 
zorgprofessionals kunnen na telefonisch overleg kinderen en hun gezin aanmelden. Zie 
hiervoor de informatie over Ambulante Spoedhulp op onze website. Dit kan via het 
aanmeldformulier Ambulante Spoedhulp op onze website. Artsen kunnen ook aanmelden 
via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.

Met de juiste verwijzing zijn er aan Ambulante Spoedhulp geen kosten verbonden.

Regionale teams Ambulante Spoedhulp
Midden/Noord Gelderland   Zuid Gelderland 
0900 274 74 74    088 356 30 00


