“Ik kwam gewoon niet meer aan
opvoeden toe, het ene probleem
volgde op het andere. Het werd me
gewoon allemaal even teveel.”
Inge (37), moeder van Juul en
Roos uit Middelburg.

Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT)
Voor wie?
Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) is bedoeld voor
gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar die hulp
nodig hebben, omdat er opvoedings- en/of gedragsproblemen
zijn in het gezin. Soms komt de ontwikkeling van een kind in
de knel of is er sprake van een combinatie van problemen met
kinderen en andere gezinszaken zoals huishouding, geldzaken,
relatie of werk.

ingezet worden. Kijk voor meer informatie over Triple P op de
website van Juvent.
Video-hometraining
Het terugkijken en bespreken van video-opnames geeft inzicht
in de interactie tussen kinderen en ouders. Juvent maakt gebruik
van video-hometraining om ouders hun kind te leren steunen
en te stimuleren bij zijn/haar ontwikkeling en op een positieve
manier leiding te geven aan de alledaagse opvoedingssituatie.
Meer informatie?
Voor IPT van Juvent is een zorgopdracht nodig van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) / Porthos in uw gemeente, of een
verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
Neem voor meer informatie contact op met het regiokantoor
van Juvent bij u in de buurt of kijk op onze website.

Duur
Gemiddeld acht maanden. Maximaal zes maanden na de start
van de hulp wordt met alle betrokkenen besproken of de
hulp voldoende effect heeft, of dat een andere vorm van
hulpverlening nodig is.

Contact
• Regiokantoor Oosterschelderegio
Goes, Beukenstraat 62, Tel. 0113-237066
• Regiokantoor Walcheren
Middelburg, Prins Bernhardstraat 4, Tel. 0118-632900
• Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen, Jacob Catsstraat 7, Tel. 0115-643030

Triple P
Voor, tijdens of na een traject IPT kan Triple P (Positief Pedagogisch
Programma) uitkomst bieden. Triple P kan ook als apart product
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Doel
Bij IPT komt de hulpverlener van Juvent bij het gezin thuis om
samen te werken aan een oplossing van de problemen. De
IPT-er kan zelf hulp geven door bijvoorbeeld met gezinsleden
te praten, samen te oefenen met ander gedrag of zonodig
andere hulpverleners inschakelen. De IPT-er blijft betrokken tot
de hulpverlening goed afgestemd is en werkt, of totdat het
gezin geen hulp meer nodig heeft.

