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Intensieve ambulante 
gezinsbehandeling (IAG)
Onze hulp aan gezinnen en kinderen die last hebben van een combinatie  
van problemen



We helpen uw gezin weer sterker worden
Soms gaat het niet goed met u of uw kinderen en stapelen de problemen thuis zich op.  
U doet wat u kunt, maar het wil maar niet lukken. Het lijkt wel of het elke week zwaarder 
wordt. Op zo’n moment is hulp van buitenaf nodig. Om weer rust te brengen en te zorgen 
dat het weer goed gaat in uw gezin. Entrea lindenhout kan u dan helpen.

Voor wie is IAG bedoeld?
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is bedoeld voor gezinnen met kinderen 
tussen 0 en 18 jaar die last hebben van een combinatie van problemen.  
 
Denk aan kinderen:

• die vanwege gedragsproblemen vastlopen in hun ontwikkeling;
• die normaal begaafd zijn, maar toch een ontwikkelingsachterstand hebben;  

met autisme of ADHD; 
• die door bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing of overlijden in een lastige situatie 

komen; 
• die geen gezag accepteren en zich niet kunnen gedragen ten opzichte van 

volwassenen; 
• waarbij soms ook kan meespelen dat ouders last hebben van een 

verslavingsprobleem. 

Samen met u
Onze jeugdzorgwerkers ambulant zijn er om u te helpen de problemen in uw gezin op te 
lossen. Wat wij willen is dat kinderen gewoon thuis opgroeien en dat dit goed lukt. Daar 
bent u als ouders hard bij nodig. U kent zelf uw gezin het beste, dus daarom beginnen 
we bij uw kijk op de situatie. Daarnaast hebben wij veel verstand van opvoeden en van 
opgroeiende kinderen. We hebben daarin veel ervaring met allerlei verschillende gezinnen. 
Uw ideeën tellen we op bij onze specialistisch orthopedagogische kennis en ervaring en zo 
maken we samen een plan hoe we uw gezin het beste kunnen helpen.



Op maat voor uw gezin
In de behandeling concentreren we ons op het prettig opgroeien en opvoeden van uw 
kinderen. Maar we helpen ook op andere vlakken in uw gezin. Denk daarbij aan mogelijke 
problemen waar u zelf tegen aanloopt als ouder en die invloed kunnen hebben op uw hele 
gezin. Zo past de hulp die we geven bij uw gezinssituatie en pakken we zaken aan die 
invloed hebben op een goede opvoeding voor uw kind. Samen met u maken we afspraken 
over de behandeling die we u bieden.

Positieve zaken versterken
Onze professionals komen altijd bij u thuis langs. Hier krijgt u praktische begeleiding en 
behandeling. We helpen u op de momenten dat het nodig is. Ook buiten kantoortijden als 
dat fijner of nodig is. Wij gaan er vanuit dat u uw kind het beste op kunt voeden. Maar we 
kijken samen naar wat er beter kan en maken daar een plan voor. Onze jeugdzorgwerkers 
ambulant kijken met u mee en oefenen actief om op een andere manier op te voeden die 
beter is voor uw kind. Daarbij versterken we vooral de positieve kanten van wat u nu al 
doet. Ook gaan we samen op zoek naar eventuele ondersteuning binnen en buiten uw 
familie-, vrienden- en kennissenkring, in de buurt en rondom school.

Hoelang duurt de hulp?
IAG wordt volledig afgestemd op uw wensen en situatie. Hoe lang we u hulp geven is daar 
dus van afhankelijk, maar doorgaans duurt IAG niet langer dan acht maanden. In deze acht 
maanden komt onze jeugdzorgwerker twee keer per week tot eens per twee weken bij 
u langs. Hij evalueert in deze periode regelmatig samen met u het plan dat jullie gemaakt 
hebben en passen het zo nodig aan. Zodra de doelen zijn bereikt die we samen met u 
hebben gesteld, ronden we de hulp af.

• Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is bedoeld voor 
gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die last hebben van een 
combinatie van problemen. 

• Onze jeugdzorgwerkers ambulant komen tijdens het IAG-traject twee 
keer per week tot eens per twee weken bij uw gezin thuis langs.

• Ouders krijgen thuis praktische begeleiding en behandeling. Onze 
professionals kijken met u mee en oefenen actief met u om op een 
andere manier op te voeden, die beter is voor uw kind. 
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Volg ons ook op

Contact

Meer weten over IAG?
Met vragen over onze Intensieve ambulante gezinsbehandeling en over het aanmelden, 
kunt u terecht bij ons Entreeteam. 

Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen en 
jongeren 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 Intensieve ambulante gezinsbehandeling geen kosten 
verbonden.


