Hulp nodig bij een dreigende
crisis of onveiligheid
in een gezin?
Er doen zich soms situaties voor in een gezin waarbij acute hulp nodig is. Ons multidisciplinair crisisteam staat in de
regio Nijmegen en de regio Rivierenland dicht bij de wijkteams en gebiedteams. Samen met de hulpverlener uit de
wijk, zijn wij er voor het kind en het gezin. De ambulante hulpverleners van ons crisisteam hebben jarenlange ervaring
en kennis op het gebied van crisishulpverlening. Wij bieden diverse vormen van acute zorg met verschillende
tijdsduur, intensiteit en doelstellingen.

1. Ambulante Spoedhulp (ASH)
Crisisinterventie met een start binnen 24 uur en een
maximale duur van 28 dagen. Deze hulp is gericht op
stabiliseren van de gezinssituatie en advies geven voor
vervolghulp. ASH kunt u aanvragen via het team
spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland.

Hoe werken wij?

2. Intensief Kort Ambulant
Acute opvoedinterventie met een start binnen een week
en een maximale duur van 6 weken, gericht op het
versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders.

Veilig:
Veiligheid van kinderen staat centraal.

3. Crisispleegzorg
Duur: 3-6 maanden. Doel is de ontwikkelingsbehoeften van een kind in beeld te krijgen en te
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor
terugplaatsing naar huis of in het netwerk.
4. Tijdelijk verblijf
Tijdelijk verblijf en 24-uursbegeleiding in Nijmegen
voor jongeren van 8 tot en met 18 jaar, die acuut een
vervangende woonsituatie en begeleiding nodig
hebben en voor wie een verblijf bij familie, kennissen
of crisispleegzorg niet mogelijk is. Een jeugdige kan
hier minimaal een nacht en maximaal 28 dagen
verblijven. Onder regie van de verantwoordelijke
zorgpartner wordt de periode overbrugd naar
duurzame best passende zorg.
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Vlug:
We starten zo snel mogelijk met de acute zorg en er is
voor alle gezinnen die hulp krijgen van Entrea een 24uurs bereikbaarheid.

Vakkundig:
We hebben geregistreerde HBO geschoolde hulpverleners met specifieke kennis en vaardigheden op het
gebied van crisishulpverlening.
Versterkend:
Crisis is kans tot verandering middels empowerment
van het gezin en netwerk.
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