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Baby Intensieve Orthopedagogische
Gezinsbehandeling [ IOG ]
De poli van Ambiq biedt, naast reguliere IOG, ook baby-IOG. IOG staat
voor Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling. Baby-IOG is de
module IOG die zich specifiek richt op ouders met een licht
verstandelijke beperking (LVB) die een baby of dreumes hebben in de
leeftijd van 0 tot 2 jaar.
Een belangrijk aandachtspunt bij baby-IOG is de hechting tussen ouders
en de baby. Hechting is een proces van interactie tussen een kind en
een of meer van zijn opvoeders dat leidt tot een duurzame affectieve
relatie.
De eerste levensjaren van het kind, is de belangrijkste periode om een
veilige basis te ontwikkelen. Een veilige hechting is van groot belang
voor een gezonde ‘eigen ik’ ontwikkeling van het kind.

Doelgroep en doel
Baby-IOG richt zich op de ontwikkeling van de opvoedingsvaardigheden
van de ouders ten opzichte van de baby.
Daarnaast hebben een of beide ouders een LVB, eventueel aanvullende
psychische problematiek, dan wel systeemproblematiek.

De hulp richt zich, afhankelijk van de vraag, op een of meerdere
gebieden van de ouder:
-

Relaties
Sociaal netwerk
Hygiëne
Ontwikkeling van de baby
Jij en jouw gezin
Zelf jong zijn (bij jonge ouders)
Veiligheid
Zelfstandig wonen en leven
Visie op opvoeden

Bij baby-IOG voegt de ambulant hulpverlener zich in, in de dagelijkse
processen van het gezin. Dit houdt in dat de IOG’er ook mee gaat naar
bijvoorbeeld het consultatiebureau.
Daarnaast ligt binnen de baby-IOG van Ambiq, de nadruk op activeren
van de ouders en het vooral niet overnemen van taken.

Uitgangspunten
Gezinshulpverleners voor de Baby-IOG zijn gespecialiseerd in de hulp
aan ouders met jonge kinderen. De hulpverleners zijn opgeleid in
hechtingsontwikkeling (Basic Trust, VIB), veiligheid (Signs of Safety) en
basishouding (IAG).
Baby-IOG heeft een nauwe samenwerking met de ouder-kindgroep
(OKB) binnen Ambiq. Dit geeft de mogelijkheid om baby-IOG indien
nodig uit te breiden naar een 24- uursopname, maar ook dat de OKB
afgebouwd kan worden middels baby-IOG.

Indicatie
Een beschikking van baby-IOG wordt afgegeven op de baby voor 8 tot
10 uur per week, afhankelijk van de casus.
Baby-IOG wordt doorgaans ingezet voor minimaal 1 jaar.

Ambiq, dichtbij
en vertrouwd
Meer informatie
en contact
Aanmelding via
e. Intake@ambiq.nl
t. 088- 777 64 44
Voor informatie:
Regio Enschede
Ellen Boone
e. e.boone@ambiq.nl
t. 06- 14 10 53 97
Kirsten van der Tas
e. k.vdtas@ambiq.nl
t. 06- 14 10 50 08
Regio Hengelo
Linda Kollen
e. l.kollen@ambiq.nl
t. 06-14 10 50 24
Laura Padberg
e. l.padberg@ambiq.nl
t. 06-14 10 53 07
Regio Almelo
Tessa Deen
e. t.deen@ambiq.nl
t. 06-13 15 81 87
Kyra Klister
e. k.klister@ambiq.nl
t. 06-83 57 62 95
Voor meer informatie over
Ambiq en onze zorgprogramma’s gaat u naar
www.ambiq.nl
Voor meer informatie over
Ambiq en onze zorgprogramma’s gaat u naar
www.ambiq.nl

lgemene informatie
kunt u verkrijgen via:
e. info@ambiq.nl
t. 088 777 6000

