Ambulante Spoedhulp
Snelle hulp voor rust en veiligheid binnen uw gezin
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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 kinderen 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 en komen met een advies. En als dat nodig is verwijzen we u door naar vervolghulp.

Wat is er aan de hand?
Misschien lopen er in uw gezin zoveel problemen door elkaar dat u geen oplossingen meer
ziet. U heeft het gevoel de grip kwijt te raken op uw kind en merkt dat de situatie uit de
hand dreigt te lopen. Heftige conflicten zijn aan de orde van de dag. Uithuisplaatsing lijkt
misschien wel de enige oplossing, terwijl u dat helemaal niet wilt. Onze jeugdzorgwerkers
spoedhulp kunnen u helpen.

Snel hulp, rust en veiligheid
Een crisis is heftig, maar ook een kans om tot veranderingte komen. Onze
jeugdzorgwerker spoedhulp komt binnen 24 uur bij u langs om samen met uw hele gezin
uw zorgen en verwachtingen te bespreken. Samen met u werkt de jeugdzorgwerker aan
een oplossing. Daarvoor komt de jeugdzorgwerker een aantal keren per week bij u langs.
En mocht u tussendoor ergens mee zitten of een vraag hebben dan is de jeugdzorgwerker
spoedhulp bereikbaar voor een kort telefonisch overleg.
We kijken tijdens de kennismaking naar wat er direct en wat er op de lange termijn
moet gebeuren. En we geven veel aandacht aan het versterken en stimulerenvan
uw vaardigheiden. Rust en veiligheid voor u en uw kinderen is in een crisissituatie het
allerbelangrijkste en daarom het eerste waar we aan werken.

Hoe lang duurt onze Ambulante Spoedhulp?
Onze Ambulante Spoedhulp duurt zo kort als nodig is, tot het doel is bereikt. Met een
maximum van 28 dagen. Afhankelijk van uw situatie en omstandigheden bepaalt onze
jeugdzorgmedewerker samen met u, hoe vaak u elkaar ziet en spreekt. Wat ons betreft is
dat zo vaak als nodig is.
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Hulp aan gezinnen in een acute crisissituatie.
Kortdurende en intensieve hulp om uithuisplaatsing te voorkomen.
Zo kort als nodig is, met een maximum van 28 dagen.
Een crisis is heftig, maar ook een kans om tot verandering te komen.

Informatie en aanmelding
Met vragen over Ambulante Spoedhulp en over het aanmelden, kunt u terecht bij ons
Entreeteam.
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.
Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen en hun
gezin aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen ook
aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein.
Met de juiste verwijzing zijn er aan Ambulante Spoedhulp geen kosten verbonden.
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