Intensieve Thuisbehandeling
Wij helpen jou en je gezin verder
in jullie vertrouwde omgeving

Intensieve Thuisbehandeling (ITB)
In een gezin met opgroeiende kinderen blijven er voortdurend dingen
veranderen. Alle kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en
dat vraagt vanuit opvoedkundig perspectief het een en ander van
de ouders, die ook hun eigen verhaal hebben. Wanneer er daarbij
ook gedragsproblemen of moeilijkheden in de ontwikkeling spelen,
kan dat ervoor zorgen dat gezinnen in de problemen raken of op den
duur zelfs helemaal vastlopen. Herken jij dit verhaal? Dan kan Koraal
je mogelijk helpen via Intensieve Thuisbehandeling.

Intensieve Thuisbehandeling (ITB) is
een tijdelijke behandelvorm waarbij
jouw gezin met de ondersteuning van
de behandelaren van Koraal werkt
aan herstel. De ondersteuning wordt
na verloop van tijd stap-voor-stap
afgebouwd totdat het moment
bereikt is waarbij jullie weer met
vertrouwen verder kunnen als gezin.
Dit zijn enkele voorbeelden van
doelen die we samen met behulp van
Intensieve Thuisbehandeling kunnen
bereiken:
• Leren hoe je beter kunt aansluiten
op wat je kind nodig heeft in zijn
of haar ontwikkeling.

• Leren hoe je je kind kunt
ondersteunen bij het reguleren van
gedrag en emoties.
• Leren hoe jullie als gezin meer in
controle kunnen blijven wanneer
jullie worden geconfronteerd met
problemen of lastige situaties.
• Ervoor zorgen dat je kind,
andere gezinsleden en jijzelf
meer vertrouwen krijgen in wat jullie
samen kunnen bereiken.
• Een beter beeld krijgen van wat
er allemaal mogelijk is, maar ook
van wat er misschien (tijdelijk) niet
haalbaar is.

Wat zeggen kinderen en ouders zelf?

Stefanie was telkens bang
dat Max (6) weg zou lopen

Myrthe (16) woont samen
met haar moeder Marijke

Myrthe: "Vroeger was het
altijd heel gezellig thuis. Toen ik
ouder werd, kwam ik natuurlijk
steeds meer voor mijn eigen
mening op. Daardoor botste het
steeds vaker. Totdat het op een
gegeven moment eigenlijk nooit
meer gezellig was. Nu krijgen
we hulp van Koraal. Het heeft
best even geduurd, maar wat
ik nu heb geleerd is - dat als ik
thuis wil wonen - we samen een
weg moeten vinden. We maken
daar nu afspraken over. En daar
houden we ons ook allebei aan."

Stefanie: "Een tijdje geleden
was ik Max gewoon kwijt. Later
bleek dat hij op ontdekking was
gegaan in de buurt. Die ervaring
vond ik vreselijk. En ik was best
wel bang dat het opnieuw zou
gebeuren. Ik gaf hem te weinig
ruimte en daardoor kregen we
steeds vaker ruzie. Koraal helpt
ons nu. Bijvoorbeeld met het
wegnemen van mijn twijfels.
Of met het oprekken van mijn
grenzen. Ik geef toe dat dat
best lastig is, maar ik zie ook
dat Max en ik daardoor weer
dichter bij elkaar zijn gekomen."

Aan de slag
Bij de Intensieve Thuisbehandeling (ITB)
werken we samen aan jouw werkdoelen
en aan die van je gezin.
Wil je meer weten over hoe wij
je gezin verder kunnen helpen?
Neem dan contact op met één van
onze onderstaande cliëntenbureaus.
Cliëntenbureau Zuid-Limburg
046 - 477 52 93
clientenbureaughf@koraal.nl

Cliëntenbureau Noord- en Midden-Limburg
0475 - 57 99 41
clientenbureaunml@koraal.nl

• Voordoen, samen
doen, zelf doen...

