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De Twentse Zorgcentra
Ambulante gezinshulpverlening, ook wel 
Hulp aan Huis genoemd, is onderdeel van een 
samenwerkingsverband van verschillende 
zorgaanbieders in Overijssel, waaronder De 
Twentse Zorgcentra. 

Meervoudig uniek in vele opzichten, dat is onze 
basis. Met in de eerste plaats aandacht voor 
persoonlijke wensen van onze cliënten. Wij 
werken vraaggericht en bieden begeleiding, 
ondersteuning en behandeling aan gezinnen 
waarvan een ouder of een kind een beperking 
heeft.

We blijven dichtbij de mensen zonder dat we 
daarbij de regie overnemen. 

HULP AAN HUIS

Ambulante 
gezinshulpverlening



Diverse vormen van 
behandeling
De gezinshulpverlening aan huis kent drie 
varianten:

• IntensIeve orthopeDagogIsche 
gezInsbehanDelIng (Iog)
IOG is een kortere, maar zeer intensieve vorm van 
gezinshulp. De gezinshulpverlener komt dan twee 
keer per week bij het gezin thuis. Tussentijds 
wordt de voortgang met het gezin besproken. In 
principe duurt de hulp zes maanden, tenzij blijkt 
dat er extra hulp nodig of gewenst is (LOG).

• IntensIeve orthopeDagogIsche 
gezInsbehanDelIng baby 
(Iog-baby)
De IOG-Baby is er speciaal voor gezinnen met 
jonge kinderen (0 - 4 jaar). Door te praten en aan 
de hand van oefeningen wordt ouders duidelijker 
wat er aan de hand is. Gevoelens en behoeften 
worden uitgesproken en ze leren beter met 
elkaar om te gaan. In kleine overzichtelijke 
stappen worden de positieve punten 
geactiveerd, ondersteund en versterkt. 

Gezinshulpverlening aan huis
Een gezin dat worstelt met (langdurige) 
opvoedingsvraagstukken kan de hulp 
inschakelen van onze gezinshulpverleners. Het 
gaat om gezinnen waarbij één van de ouders en/
of een kind een (licht) verstandelijke beperking 
heeft. Een ouder kan bij ons terecht als het gezin 
er op eigen kracht niet meer uitkomt of zich 
zorgen maakt over de opvoeding en ontwikkeling 
van het kind. 

Na aanmelding maakt de gezinshulpverlener 
eerst kennis met het gezin. De volgende zes 
weken worden benut om met alle gezinsleden 
de knelpunten, maar vooral ook de positieve 
punten, in kaart te brengen. Iedereen wordt 
gevraagd wat hij of zij graag wil veranderen. 
Vervolgens worden doelen geformuleerd. 

De gezinshulpverlener rapporteert schriftelijk 
na zes weken, na vier maanden en na zes 
maanden (bij Langdurig Orthopedagogische 
Gezinsbehandeling (LOG) ook na 12 of 18 
maanden) aan het gezin én aan de betrokken 
trajectbegeleider. De trajectbegeleider wordt 
in overleg met gezin en betrokken instantie 
aangewezen en kijkt tijdens het proces mee. 
In de rapportage staat het verloop van de 
behandeling beschreven.

Als het gezin weer op eigen kracht verder kan, 
eindigt de hulp aan huis. Indien aanvullende 
begeleiding nodig of gewenst is, geeft de 
gezinshulpverlener hiervoor een passend 
advies aan de instantie waarbij het gezin is 
aangemeld. 

• langDurIg orthopeDagogIsche 
gezInsbehanDelIng (log) 
Bij de Langdurig Orthopedagogische 
Gezinsbehandeling (LOG) komt de 
gezinshulpverlener 1 keer per week of per 
twee weken bij het gezin thuis. De hulp duurt 
twaalf maanden met halverwege en aan het 
eind een evaluatiemoment. Indien aanvullende 
hulp gewenst is, kan de LOG met maximaal zes 
maanden worden verlengd.

Starten met 
Gezinsbehandeling
De gemeente beoordeelt of het gezin aanspraak  
maakt op zorg. Als dat het geval is, geeft 
de gemeente een beschikking af. Hierin 
staat de aard, inhoud en omvang van de 
gezinsbehandeling.

Het CliëntServiceBureau van De Twentse 
Zorgcentra kan u ondersteunen bij de aanvraag 
van een beschikking voor de Jeugdwet of WMO. 
Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u 
contact met hen opnemen via 088 430 4444 of 
clientservicebureau@detwentsezorgecentra.nl. 


