
 
 

 

Wat is IAB? 

Intensieve Ambulante Behandeling richt zich op 

gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij 

sprake is van opvoed- en/of                 

ontwikkelingsproblemen en/of problemen op 

school. Een ambulant hulpverlener gaat samen 

met de kinderen, ouders, leraren en eventuele 

andere betrokkenen na wat de problemen zijn. 

Vervolgens worden er samen duidelijke doelen 

geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden. Die 

doelen kunnen betrekking hebben op de      

opvoeding, verzorging en ontwikkeling, regels, 

planning en afspraken thuis of op school, omgaan 

met geld of onderlinge communicatie. De 

aandacht wordt daarbij in eerste instantie gericht 

op de dingen die wel goed gaan. 

 

 

Hoe werkt IAB? 

Intensieve Ambulante Behandeling is hulp op 

maat. Dit betekent dat we gespecialiseerde hulp 

kunnen bieden aan ouder(s) en/of kinderen of 

jongeren. Allereerst wordt de situatie in kaart 

gebracht. Hierbij worden de aandachtspunten 

inzichtelijk gemaakt en wordt er ook stilgestaan 

bij de kracht van het gezin en de omgeving. Op 

basis van de in kaart gebrachte informatie 

worden er samen met ouders en de kinderen 

doelen gesteld. Ook worden er afspraken 

gemaakt over hoe vaak de ambulant hulpverlener 

langskomt. Vervolgens worden de doelen en 

afspraken vastgelegd in het werkplan, die door 

alle betrokken partijen wordt ondertekend. 

Tijdens de behandeling wordt stap voor stap aan 

de gestelde doelen gewerkt. Dit gebeurt door in 

gesprek te gaan, afspraken met elkaar te maken, 

ander gedrag te oefenen en telkens te bespreken  

    

Intensieve Ambulante Behandeling 

Zowel ouders als kinderen en jongeren kunnen problemen ervaren 

tijdens het opvoeden en opgroeien. Vaak zijn die problemen slechts 

van tijdelijke aard en lossen ze zich vanzelf op. Toch kan het ook 

gebeuren dat de problemen aanhouden. Een jeugdige voelt zich 

misschien niet meer op zijn gemak op school of thuis. Hij of zij voelt 

zich onbegrepen, heeft vaak ruzie of heeft het gevoel dat iedereen 

tegen hem of haar is. Misschien spijbelt een jeugdige veel, of heeft hij 

of zij geen zin meer om dingen te ondernemen. Een ouder kan de grip 

op zijn kind verliezen. Misschien weet een ouder niet meer hoe de 

opvoeding nu verder moet, is er steeds vaker ruzie in het gezin, of 

maakt de ouder zich zorgen over de ontwikkeling van zijn of haar kind. 

Indien er sprake is van bovenstaande problemen, kan de Intensieve 

Ambulante Behandeling (IAB) hulp bieden. 
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of er vooruitgang wordt geboekt. In sommige   

gevallen wordt gebruik gemaakt van video-

opnames om situaties te verduidelijken. Aan de 

hand van de beelden worden knelpunten bekeken 

en besproken en werken we aan alternatieve 

oplossingen. De duur van het traject is 

afhankelijk van de doelen die gesteld zijn en de 

tijd die nodig is om deze doelen te behalen. Over 

het algemeen duren trajecten tussen de 6 en 12 

maanden. Het doel van de behandeling is een 

situatie die voor alle betrokkenen als leefbaar 

ervaren wordt en waarbij veilig opgroeien van de 

betrokken kinderen/ jongeren centraal staat. 

 

Evaluatie 

Iedere drie maanden bekijken we samen of de 

hulp oplevert wat iedereen ervan verwacht en of 

er nog dingen veranderd of verbeterd kunnen 

worden. Eventueel wordt het werkplan bijgesteld. 

Tijdens de afronding schrijft de ambulante 

begeleider samen met de ouder/jeugdige een 

eindverslag.  

Indien er video-opnames zijn gemaakt, krijgt de 

ouder een selectie van de belangrijkste opnames. 

Andere digitale opnames worden gewist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden 

Het aanmelden voor Intensieve Ambulante 

Behandeling gaat via het Sociaal Team, de 

huisarts/medisch specialist of Jeugdbescherming 

West. Bij aanmelding ontvangen de ouders/ 

verzorgers en de jeugdige informatie over de 

geldende regels en procedures. 

 

Aanmelden kan bij de aanmeldcoördinator:   

0182-522855 | aanmeldenMH@enver.nl 
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