
 

 
• Zeer Intensieve Gezinsbehandeling 

(ZIG) 
Het doel van ZIG is om kinderen uit 
multiprobleemgezinnen met een 
dreigende uithuisplaatsing thuis te 
laten wonen en het gezin zoveel 
mogelijk hun probleemsituaties 
(weer) zelfstandig te laten oplossen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
zowel observatie, behandeling als 
praktische ondersteuning en wordt 
uitgevoerd door een team van 
ambulante hulpverleners. 
 

• Cognitieve gedragstherapie (CGT) 
Cognitieve gedragstherapie (CGT) 
heeft als kerngedachte dat psyhische 
klachten verband houden met 
disfunctionele cognities of gedachten. 
Het doel van cognitieve 
gedagstherapie is het opsporen en 
corrigeren van denkfouten, die leiden 
tot psychische problemen en 
afwijkend gedrag. 
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Productenoverzicht Deventer e.o. 

[een blik op de mogelijkheden van Ambiq ] 

 

  

 
 

 

 

 

Ambiq, dichtbij 
en vertrouwd 

 
 

 

Ambiq geeft 
antwoord 

Thuis in Noord/Midden en Tw 
Thuis in 
Noord/Midden en 
Twente/Achterhoek 

ente/Achterhoek 

Meer informatie  
en contact 

Naast ambulante hulpvormen 
biedt Ambiq ook 24 uurszorg 
in diverse modules voor 
kinderen, jongeren en (jong) 
volwassenen.  
 

Heeft u vragen of wilt u meer 
weten, kijk op www.ambiq.nl  
t. 088 777 6000  

 

Wilt u dat wij met u 
meedenken, neem dan 
contact op met  

Ina Hulzebosch, 
intakefunctionaris 

e. i.hulzebosch@ambiq.nl 

t.  06 10 27 46 43 
 
 

 

 

 

 

Ambiq, 
specialist in 
behandeling bij 
LVB  

Ambiq is expert in elke vorm van behandeling, begeleiding en 
ondersteuning van mensen met een LVB met bijkomende 
problematiek. Wij werken met teams van specialisten, zodat onze 
cliënten op iedere vraag een passend antwoord krijgen. Voor elke 
cliënt stippelen we een persoonlijk zorgpad uit, dat bestaat uit de 
behandelvormen die hij of zij krijgt. Dit zorgpad evalueren we 
regelmatig om te kijken of het nog bij de hulpvraag aansluit. Zo kunnen 
cliënten in hun eigen tempo aan behandeldoelen werken en (weer) op 
zichzelf leren vertrouwen.  
 
 

 Psycho educatie*              
LVB, LVB i.c.m. gedragsstoornissen, Brainblocks. 

  

 Signs of Safety *              
Wanneer veiligheid in het geding is kan een SoS geschoolde 
medewerker regie nemen in de situatie door middel van een SoS 
traject.  

 

 Specialistische ambulante begeleiding  
De begeleiding gaat uit van de hulpvraag van het gezin, gericht op 
de opvoeding. De hulpverlening is gericht op het activeren tot 
verandering. Hulpverleners werken  systemisch en 
oplossingsgericht om op deze manier het cliëntsysteem in zijn 
kracht te kunnen blijven zetten.   

 
 
 

* Deze modules kunnen ook op factuurbasis aangeboden worden 



 

 IOG 
IOG is een intensieve ambulante vorm van hulpverlening in de thuissituatie. Er is 
sprake van een chronische en complexe problematiek in de gezinssituatie. Deze 
intensieve vorm is erop gericht de acute situatie om te buigen. 
 

 Baby IOG 
Baby-IOG richt zich op de ontwikkeling van moeder (en eventueel vader) en de 
baby (ongeboren kind tot 2 jaar). Het onderscheid met reguliere IOG is vooral dat 
baby-IOG invoegt in de dagelijkse processen in het gezin waardoor er minder 
momenten van ‘bewust afgesproken behandeling’ zijn met extra nadruk op 
activeren van ouders. 
 

 IOG-EV (Erger Voorkomen) 
IOG-EV (erger voorkomen)  IOG-EV wil jeugdigen (8-17 jaar) met beginnend 
delinquent of norm overschrijdend gedrag en met  en met problematieken op één 
of meer leefgebieden behoeden voor het ontwikkelen van een criminele 
loopbaan, het doen stoppen hiervan of terugval verminderen. Hiervoor worden 
de opvoedingsvaardigheden bij ouders en de sociale en cognitieve vaardigheden 
van de jeugdige versterkt. 

 

 Families First (FF) 
Families First (FF) is een vorm van intensieve kortdurende hulpverlening thuis 
voor gezinnen waarbij sprake is van ernstige crisis. FF heeft ten doel om de crisis 
te beëindigen, maar vooral ook om ouders weer in staat te stellen een positieve 
verandering zelf voort te zetten. De hulpverlener staat gedurende 4 weken het 
gezin bijna dagelijks bij.   

 

 Speltherapie 
Speltherapie is een interventie die als doel heeft het voorkomen of verhelpen van 
gedrags- en/of emotionele problemen. Spel en spelmateriaal staan centraal. 
 

 GOrS 

De GOrS is een spelobservatiemethode bestaande uit 4 onderdelen voor kinderen 
met een (ontwikkelings)leeftijd van 3 tot 12 jaar. Meestal is 1 spelsessie 
voldoende. 
 
 

 Differentiatietherapie 
Het doel van differentiatietherapie is om kinderen met hechtingsproblematiek te leren 
differentiëren zodat ze meer veiligheid en structuur in hun leven gaan ervaren en ze van 
hieruit meer hechtings-mogelijkheden en identiteit ontwikkelen. 

 
 Theraplay 

Theraplay is een hechtingsbevorderende interventiemethodiek voor ouders/opvoeders en 
kinderen. Het is een kortdurende gestructureerde en speelse manier om de interactie tussen 
ouders/opvoeders en kind te verbeteren 
 

• Psychomotorische Therapie (PMT) 
PMT vindt plaats in de gym-/speelzaal, van hieruit gaat het kind actief aan de slag. Door de 
activiteiten kan het kind verschillende ervaringen opdoen om zo meer over zichzelf te weten 
te komen. De therapeut gaat samen met het kind op zoek naar de betekenis van de 
ervaringen en het gedrag om daarna een passende manier te vinden hoe hiermee om te gaan. 
 

• Systemische PMT 
Systeemtherapie waarbij het PMT element een taal is om het systeem behandeling te geven. 
Het wordt altijd gegeven door 2 therapeuten (PMT-er en IAG-er) waarbij gebruik wordt 
gemaakt van video opnames. Het wordt vooral ingezet bij systemen die al veel hulpverlening 
hebben gehad en waarin alleen ambulante therapie te weinig beweging brengt.   
 

 Systeemtherapie 
Systeemtherapie maakt gebruik van het inzicht dat de mens wordt beschouwd als onderdeel 
van zijn sociale systemen en mensen elkaar binnen deze systemen beïnvloeden. De 
behandeling richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en interactie 
patronen in het gezin en/of naaste omgeving. Zo wordt voorkomen dat een stoornis mede in 
stand wordt gehouden door iemands omgeving.  
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Specialist in een 
vertrouwde omgeving 

Kopje 
 
Tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


