Gastenhof

Ambulante Spoedhulp LVB

Koraal locatie Gastenhof biedt Ambulante Spoedhulp
LVB, een hulpverleningsvorm die binnen de thuissituatie
wordt ingezet wanneer er een crisis of spoedeisende
situatie is ontstaan in de opvoeding van kinderen.
Onze Ambulante Spoedhulp LVB richt zich op gezinnen
met één of meerdere kinderen met een licht verstandelijke
beperking die daarnaast vaak moeilijk kunnen leren.

Wanneer Ambulante Spoedhulp LVB?
Wanneer ouders of opvoeders geen
grip meer hebben op hun eigen kind
of kinderen en er elke dag ruzies en
conflicten zijn in huis, dan ontstaat er
een onprettige thuissituatie waarin
aspecten als rust en gezelligheid op
termijn geheel ontbreken. Een gezin
kan hierdoor uitgeput raken. Of erger:
er kan een onveilige situatie ontstaan.
Ambulante Spoedhulp LVB doorbreekt
dit patroon en zorgt ervoor dat
gezinnen de regie terugkrijgen over hun
dagelijks leven en dat kinderen kunnen
opgroeien in een veilige omgeving.

Aanmelding en voorwaarden
Wanneer een gezin wordt aangemeld
voor Ambulante Spoedhulp LVB
controleert een gedragswetenschapper
van Koraal zo snel mogelijk of de
aanmelding aan alle voorwaarden
voldoet. Dit gebeurt nog dezelfde
werkdag als de aanmelding binnen
kantoortijden wordt ontvangen.
Eén van de voorwaarden is dat
de aanvraag door een verwijzer
of opdrachtgever moet worden
ingediend. Vaak is dit een consulent
die werkzaam is bij een gemeente.

Deze verwijzer moet tijdens het
hulpverleningstraject bij minimaal
twee gesprekken aansluiten en
zorgdragen voor passende vervolghulp.
Uiteraard gebeurt dit in overleg met
de Ambulante Spoedhulp-medewerker,
die het gezin blijft ondersteunen. Een
andere voorwaarde is dat minimaal één
opvoeder bereid is om mee te werken
aan het intensieve, ambulante traject.
Wanneer een aanvraag voor Ambulante
Spoedhulp LVB aan alle voorwaarden
voldoet, neemt een Ambulante
Spoedhulp-medewerker binnen 24 uur

na aanmelding contact op met het
gezin. Er wordt een afspraak ingepland
voor een eerste huisbezoek. Dit bezoek
vindt binnen drie werkdagen plaats.
Het hulpverleningstraject
De Ambulante Spoedhulp-medewerker
helpt bij het verkennen en ordenen
van problemen. De hulpverlening start
met het vergroten van het ervaren
gevoel van veiligheid binnen het gezin,
bijvoorbeeld door basisroutines als
eten, slapen en naar school gaan
te herstellen. Daarnaast speelt de
Ambulante Spoedhulp-medewerker

een belangrijke rol bij het activeren
van het gezin en het sociale netwerk
daaromheen. Hij helpt de gezinsleden
om hun probleemoplossend vermogen
te vergroten, zodat de regie in het
gezin kan worden hersteld. Indien nodig
wordt hier aanvullende, intensieve
hulpverlening bij ingeschakeld.
Bij aanvang van het traject worden
duidelijke afspraken gemaakt
over de bereikbaarheid van de
Ambulante Spoedhulp-medewerker.
Bijvoorbeeld wanneer en hoe er

contact kan worden opgenomen
binnen en buiten kantoortijden. Het
hulpverleningstraject duurt maximaal
vier tot zes weken.
Vragen?
Wilt u meer weten over Ambulante
Spoedhulp LVB en hoe wij verder
kunnen helpen? Neem dan contact op
met ons cliëntenbureau:
T 046 - 477 52 93
E clientenbureaughf@koraal.nl
I gastenhof.nl

