Bij u thuis

Wat betekent het als IPG in uw gezin komt?

IPG bij Karakter Overijssel
Het kan voorkomen dat het nodig is dat er thuis
hulpverlening geboden wordt. Deze vorm van
hulpverlening heet Intensieve Psychiatrische
Gezinsbehandeling (IPG). Hier vind je meer
informatie over wat IPG precies inhoudt.
Algemeen
IPG is een vorm van ambulante hulpverlening die in
Overijssel vanuit Zwolle en Almelo aangeboden
wordt. IPG is een zorgmodule die ontwikkeld is door
Hulp aan Huis (www.hulpaanhuis.nl).
Meer weten over IPG
Wanneer er met u over IPG gesproken is en wellicht
IPG geïndiceerd is voor uw gezin, dan roept dat vast
een aantal vragen op. Hieronder zijn een aantal
vragen op een rijtje gezet.
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Wat is IPG?
Waar staat de afkorting IPG voor?
IPG staat voor Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. Het is een intensieve behandeling, omdat
er ingezet wordt op een verandering die de nodige
energie en ook veel tijd vraagt. IPG zetten we alleen
in wanneer bij één of meerdere kinderen in het gezin
een psychiatrische diagnose gesteld is.
Gezinsbehandeling duidt er op dat het om een verandering/behandeling gaat waar het hele gezin bij
betrokken wordt, immers ieder gezinslid heeft te
maken met moeilijke situaties die ontstaan door de
psychiatrische diagnose.
Voor wie is IPG bedoeld?
IPG is bedoeld voor gezinnen met kinderen/jongeren
in de leeftijd van 0 -18 jaar oud. In het gezin zijn er
problemen die samenhangen met de psychiatrische
problemen van het kind en hierdoor de opvoeding
door ouders bemoeilijken.
In het gezin zijn zoveel problemen dat u als ouder
regelmatig het gevoel heeft dat:
• de ontwikkeling van uw kind niet normaal
verloopt;
• u daardoor geen of te weinig grip op uw kind
heeft;
• u twijfelt hoe u uw kind moet opvoeden;
• u zich soms onbegrepen voelt en geen steun
ervaart van anderen;
• uw gezinsleden langs elkaar heen leven;
• er geen rust en harmonie meer is en de
gezelligheid soms ver te zoeken is;
• u alle hulpverlening al geprobeerd heeft en
dat dit niets heeft opgeleverd;
• de problemen al eindeloos lang duren;
• de problemen niet meer te overzien zijn en u
niet goed meer weet hoe u dit moet
veranderen.
U vindt dat u zo niet verder kan en dat de situatie
moet veranderen. IPG is dan een mogelijkheid
om u en uw gezin te helpen weer grip te krijgen
op de situatie.
Indicaties voor IPG
• Er is sprake van enkelvoudige of meervoudige
psychiatrische problematiek bij één of meerdere
kinderen in het gezin.
• Het IQ van uw kind is hoger dan 84, indien lager
zal mogelijkheid inzet IPG besproken worden.

•

•

Er is sprake van handelingsverlegenheid bij
ernstige, complexe, chronische opvoedingsproblematiek in combinatie met psychiatrische
problematiek.
Ter voorkoming van uithuisplaatsing of het
verkorten van klinische opname en het stabiliseren van thuissituatie.

Contra indicaties voor IPG
• Onveiligheid voor uw gezinsleden (opvoedingsonmacht overstijgend).
• Onveiligheid voor de gezinsbehandelaar
• Verslavingsproblematiek bij aangemelde kind
en/of ouders, mits in behandeling.
• Relatieproblemen tussen ouders die op de
voorgrond staan.
• Psychiatrische problematiek bij één van de
betrokken gezinsleden die niet behandeld wordt
of is.

Terug naar het begin

Hoe ziet IPG behandeling eruit?
Er zijn vier verschillende modules IPG
IPG kan op verschillende manieren ingezet worden.
Er zijn vier verschillende modules:
1. IPG-regulier
2. IPG-kort
3. IPG-observatiediagnostiek
4. IPG-inventarisatie
1. IPG-regulier
Bij IPG-regulier vindt de behandeling bij u thuis
plaats, waarbij uitgegaan wordt van de diagnose van
het aangemelde kind/jongere. Een gezinsbehandelaar (IPG’er) komt gemiddeld twee keer per week
ongeveer anderhalf uur bij u thuis.
U spreekt samen af wanneer de gezinsbehandelaar
komt en op welk tijdstip dit het beste uitkomt.
Indien u hiervoor evt. vrij dient te vragen van uw
werk, dan kan Karakter dat schriftelijk ondersteunen.
Voor de daadwerkelijke behandeling begint, vindt er
een startgesprek plaats met u en eventueel uw
kind(eren). Vanuit Karakter zijn de coördinerend
behandelaar en de gezinsbehandelaar, die in uw
gezin komt, bij dit gesprek aanwezig. Dit startgesprek
wordt gehouden op de Karakter locatie.
Tijdens het startgesprek krijgt u onder andere
uitgelegd hoe de behandeling eruit ziet en bespreken
we welke veranderingen u door middel van IPGregulier wilt bewerkstelligen.
Binnen IPG-regulier gaat de gezinsbehandelaar met
u als ouders, maar ook met de andere gezinsleden,
onderzoeken wat de diagnose van het aangemelde
kind inhoudt, hoe deze herkenbaar is in zijn/haar
gedrag en welke benadering uw kind nodig heeft,
zodat hij/zij en uw andere gezinsleden minder last te
hebben van impact van de diagnose. Dit wordt
psycho-educatie genoemd.
Uw gezin kijkt samen met de gezinsbehandelaar
naar wat er goed gaat en welke punten uw gezin zou
willen veranderen. Ook is er de mogelijkheid dat de
gezinsbehandelaar op momenten wanneer het
moeilijk is, meekijkt in die situaties. Bijvoorbeeld het
opstaan, tijdens het eten of het naar bed gaan. U
maakt samen met de gezinsbehandelaar een plan
waarin staat aan welke doelen u wilt gaan werken.
Op deze manier gaat u planmatig en doelgericht te
werk om tot oplossingen te komen voor uw (gezins)problemen. Uw gezin leert bijvoorbeeld anders met
elkaar om te gaan, rekening te houden met
mogelijkheden en beperkingen, om te gaan met

emoties en duidelijk en consequent te communiceren.
Met deze doelen gaat u samen met de gezinsbehandelaar stap voor stap aan de slag. Dit doet u door er
samen met de gezinsbehandelaar over te praten, te
oefenen en te bespreken hoe dingen anders tegen
elkaar gezegd kunnen worden.
Binnen IPG-regulier wordt, naast gesprekken voeren,
gewerkt met psycho-educatiemateriaal (informatie
hoe om te gaan met de psychische beperking),
kwaliteitsmetingen (vragenlijsten), boeken, spelmateriaal, pictogrammen en video, om mede te visualiseren waar u mee bezig bent.
Tijdens de behandeling vinden er een aantal
evaluatiemomenten plaats met u als ouder(s), de
aanmelder/coördinerend behandelaar en de
gezinsbehandelaar. Tijdens deze evaluatie wordt er
gekeken hoe het met de hulp gaat, wat er verbeterd is
en waar nog aandacht aan besteed moet worden.
De hulpverlening duurt minimaal 8 weken en
maximaal 6 maanden, dit hangt af van uw hulpvraag
en hoe snel het lukt om samen iets te veranderen.
In de afrondingsfase van de hulp wordt samen met u
gekeken waarin uw gezin nog steun en begeleiding
nodig heeft. In overleg met de coördinerend
behandelaar wordt als het nodig is een vorm van hulp
gezocht die past bij uw gezin.
Na afloop van de behandeling volgt er een passende
vorm van nazorg, welke bij de laatste evaluatie
afgesproken wordt. De coördinerend behandelaar
wordt dan weer het eerste aanspreekpunt.
Tijdlijn
Kennismakingsfase
0 tot 2 maanden

Behandelfase
2 tot 4 maanden

Afbouwfase
4 tot 6 maanden

2x per week

2x per week

1x per week

2. IPG-kort
IPG-kort is een minder intensieve en een korter
durende variant dan IPG-regulier. Deze module kan
worden aangevraagd wanneer de hulpvraag concreet
en praktisch is. Dat betekent dat de intensiteit van de
behandeling afhangt van de hulpvraag en niet zelf
gekozen kan worden.
Bij IPG-kort komt de gezinsbehandelaar maximaal
twaalf keer (één keer per week) binnen drie maanden
bij u thuis. Na negen contacten vindt er één keer een
evaluatie plaats, waarin geëvalueerd wordt wat de
behandeling op heeft geleverd voor uw gezin. Deze
evaluatie heeft u samen met de gezinsbehandelaar
en de coördinerend behandelaar.
IPG-kort kan als losstaande module ingezet worden,
maar de module kan ook ingezet worden als
vervolgmodule, aansluitend op een (dag)-klinische
opname en de module IPG-regulier.
Tijdlijn:
Kennismakings- en
behandelfase
0 tot 9 weken

Afbouwfase
9-12 weken

1x per week

1x per week

3. IPG-observatiediagnostiek
IPG-observatiediagnostiek is een aparte module
waarbij met behulp van verschillende observaties
verschillende vaardigheden binnen uw gezin in kaart
gebracht worden. Deze module kan ook worden
ingezet om de diagnose duidelijker te krijgen.
Bij IPG-observatiediagnostiek komt de gezinsbehandelaar twaalf keer bij u thuis in een periode van acht
weken. Er komt eenmalig een schoolobservatie en
de opvoedvaardigheden en communicatievaardigheden worden in kaart gebracht. Hiervoor kunnen
ook video-opnames ingezet worden en u wordt
gevraagd vragenlijsten in te vullen.

De module kan starten indien duidelijk is wat er
geobserveerd moet worden en welke gezinsleden
daarbij betrokken worden.
Aan het einde vindt een evaluatie plaats met behulp
van een verslag, waarin de observaties en de
conclusies worden weergegeven.
De behandelcoördinator bepaalt aan de hand van
deze evaluatie of er een vervolg IPG traject komt.
Voor een eventueel vervolg wordt u opnieuw op de
wachtlijst geplaatst.
Tijdlijn:
Observatiefase
8 weken
2x per week

4. IPG-inventarisatie
IPG-inventarisatie is een module die tot doel heeft te
inventariseren of IPG een passende behandeling is
voor uw gezin. Uitgangspunt is het in kaart brengen
van wensen en verandermogelijkheden die u en uw
gezin zouden willen.
Bij de IPG-inventarisatie komt de gezinsbehandelaar
twee maal per week bij u thuis in een periode van
acht weken. Na de inventarisatieperiode vindt een
evaluatie plaats met behulp van een verslag, waarin
besloten wordt of er wel of geen verdere IPG
behandeling ingezet zal worden.
Tijdlijn:
Inventarisatiefase
8 weken
2x per week

Terug naar het begin

Wat verwachten we van uw gezin?
De gezinsbehandelaar maakt met u afspraken
wanneer de gesprekken bij u thuis plaats kunnen
vinden. De gezinsbehandelaar probeert daarbij
zoveel mogelijk af te stemmen op uw agenda, maar
natuurlijk kan het ook zijn dat er van u gevraagd
wordt tijd vrij te maken voor een gesprek.
Voor de voortgang van de behandeling is het belangrijk en wordt er naar gestreefd dat wekelijks in ieder
geval één gesprek met beide ouders is en dat uw
kind(eren) ook één keer per week bij een gesprek
aanwezig zijn. Dat hoeft niet het volledige gesprek te
zijn.
Tijdens de gesprekken is het prettig wanneer de
aandacht zo veel mogelijk op het gesprek gericht is.
Tijdens observaties is het vanzelfsprekend gewenst
dat u doorgaat met de dagelijkse bezigheden van dat
moment.
Eerlijkheid en transparantie is een belangrijk aspect
binnen de IPG. Wanneer er geheimen binnen uw
gezin zijn, is het voor de behandeling belangrijk dat
deze besproken worden.

Terug naar het begin

IPG Karakter Almelo (IPG Twente)
In de regio Twente wordt IPG aangeboden vanuit
Karakter Enschede, Karakter Hengelo (Infants 0-6
jarigen) en Karakter Almelo. Het IPG team is
gevestigd op de Karakter locatie in Almelo.
Het IPG-team bestaat uit acht gezinsbehandelaren,
een behandelcoördinator van de IPG, een psychiater,
een systeemtherapeut en een secretaresse.
Elke donderdagochtend heeft het team een overleg
waar de gezinsbehandelaren hun gezinnen kunnen
bespreking als er bijvoorbeeld vragen zijn over de
voortgang van de behandeling. De andere teamleden
denken dan mee en geven adviezen.
Wanneer uw gezinsbehandelaar uw gezin wil
inbrengen in deze casuïstiekbespreking, dan gaat dat
met uw toestemming en krijgt u terug te horen wat er
behandelinhoudelijk besproken is.
Daarnaast heeft de gezinsbehandelaar eens per
twee weken een werkbegeleidingsgesprek met de
behandelcoördinator, waarin ook uw gezin besproken
kan worden, maar het gaat dan wel meer over het
functioneren van de gezinsbehandelaar zelf.

Naast de gezinsbehandelaren bestaat het team uit:
• De gezinstherapeut (Gert-Jan van Haaren)) is
wekelijks aanwezig bij de casuïstiekbespreking
en denkt mee vanuit zijn vakgebied en verzorgt
de werkbegeleiding voor de gezinsbehandelaren.
• De secretaresse (Annemieke Nagtzaan)
notuleert bij de casuïstiekbespreking en is
ondersteunend bij de administratieve
werkzaamheden.

Wie werken er bij IPG Karakter Twente?
Momenteel werken de volgende gezinsbehandelaren
bij IPG Twente: Marleen Heinink, Wout Schuurman,
Yolentha van Oostenbrugge, Carole Masselink,
André de Lange, Annelies Boerma, Wendy
Timmerhuis, Marjolein Franke, Lianne Ramaker,
Marieke Sand, Gaby Loupatty, Agnes Haarman, Jet
Meijer en José Kobus.

Terug naar het begin

IPG Karakter Zwolle
In de regio Ijsselland wordt IPG aangeboden vanuit
Karakter Zwolle. Het IPG team is gevestigd op de
locatie van Karakter in Zwolle.
Het IPG-team bestaat uit veertien gezinsbehandelaren, een behandelcoördinator van de IPG,
psychiaters en een secretaresse.
Iedere patiënt heeft ook een zorgcoördinator die
betrokken is bij de geboden IPG behandeling en
tijdens evaluaties aanwezig is.
De gezinsbehandelaar werkt samen met verschillende collega’s, zoals de gezinsbehandelaar, psycholoog, systeemtherapeut, arts en kinderpsychiaters.
Vragen met betrekking tot uw gezin bespreekt de
gezinsbehandelaar met dit team én binnen het eigen
IPG team.
Wanneer de gezinsbehandelaar uw gezin wil bespreken in een van beide teams, dan gaat dat met uw
medeweten en uw toestemming. U krijgt terug te
horen wat er besproken is.
Daarnaast heeft de gezinsbehandelaar eens per drie
weken een werkbegeleidingsgesprek met de behandelcoördinator IPG, waarin ook uw gezin besproken
kan worden, het gaat dan meer over het functioneren
van de gezinsbehandelaar zelf.
Wie werken er bij IPG Karakter Zwolle?
Momenteel werken de volgende gezinsbehandelaren
bij IPG Zwolle: Anouk de Jong, Anna Hulsbergen,
Anthon de Vos, Alex Meems, Charlotte Haarman,
Florence Egberts, Judith Altena, Jessica Fahner,
Malou de Leeuw, Mirjam Hart, Riekje Jansen,
Christhel Vloedgraven en Willy Mars.

Naast de gezinsbehandelaren bestaat het team nog
uit:
• De behandelcoördinator IPG (Ilja de Jong) houdt
zich o.a. bezig met de screening van de aanmeldingen, wachtlijstbeheer en werkbegeleiding.
Daarnaast coördineert en houdt ze overzicht over
de behandelingen en doet zij intakes.
• De kinder- en jeugdpsychiaters, Dr. P. Boeting
(geen foto) en/of Dr. H. Snoek (geen foto),
denken mee met de complexere psychiatrische
vragen en vragen die betrekking hebben op
medicatie.
De secretaresse van het IPG team is Joke Boerman
(geen foto), zij neemt de telefoon aan en is ondersteunend bij de administratieve werkzaamheden.

Extra informatie
E-mailverkeer
Bij Karakter kunnen medewerkers met patiënten
mailen, zowel afspraken als behandelinhoudelijke
zaken. We gaan er vanuit dat als u uw e-mailadres
heeft gegeven, dat u daarmee ook toestemming
geeft in het gebruik daarvan.
Waar u nog wel expliciet in moet toestemmen, is het
via de e-mail uitwisselen van gegevens met verwijzers, school en andere hulpinstanties. Hiervoor
bestaat een akkoordverklaring, waarop u kunt
aangeven of u hiervoor toestemming geeft.
Klachten
Voor klachten over de behandeling van uw kind kunt
u mondeling uw klachten kenbaar maken bij de
sociotherapeuten en/of ouderbegeleider. Schriftelijk
kunt uw klachten kenbaar maken aan de klachtencommissie van Karakter.
Voor de kinderen en jongeren van Karakter is er de
patiëntenraad en er is een patiëntvertrouwenspersoon die af en toe bij Karakter langskomt. Deze
vertrouwenspersoon is niet in dienst van Karakter,
maar heeft een onafhankelijke positie.
Privacy
Gelet op de privacy van iedereen die op Karakter
verblijft, gebeurt verzending of publicatie van
gemaakte beeldopnamen, op welke wijze dan ook,
uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van
betrokkene(n). Indien meegewerkt wordt aan foto-,
film- of beeldopnamen, wordt dit vooraf overlegd met
het hoofd van onze afdeling, u en uw kind.
Ouderraad
Ouders kunnen meepraten over het beleid van
Karakter via de ouderraad. De ouderraad is een
groep ouders die met elkaar praten over de gang van
zaken binnen Karakter en vandaar uit voorstellen
doen ter verbetering aan het management. U kunt
zich hiervoor aanmelden, want er zijn altijd ouders
nodig die actief mee willen denken.
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