Unieke samenwerking Praktijk Rigtering en STMR
Graag brengen wij jullie, als wijkteam, op de hoogte van de samenwerking
tussen Praktijk Rigtering en STMR.
Deze samenwerking is tot stand gekomen doordat uit de praktijk bleek dat er
een gerichte behoefte is aan completer hulpaanbod. De begeleiding in de
thuissituatie sluit hierdoor beter aan op de individuele psychologische
behandeling van het kind.
Een praktijkvoorbeeld is het kind met kenmerken van ADHD, dat in de
thuissituatie behoefte heeft aan extra structuur en de ouders moeite hebben om

deze structuur te bieden. Een ander voorbeeld is het kind met
hechtingsproblemen, dat een specifieke opvoedingsbehoefte heeft. Ouders
hebben hierbij behoefte aan frequente, langdurige ondersteuning om dit te
kunnen vormgeven in hun gezin.

Waarom?
Door het vaststellen van een
gezamenlijk doel wordt
constructief gewerkt aan
verbetering van de gehele
gezinssituatie.
Door de korte lijnen blijven alle
hulpaanbieders binnen het gezin het
kind en ouders op dezelfde manier
ondersteunen. Praktijk Rigtering
stuurt bij vanuit de psychologische
expertise en hulpvraag van het kind.
STMR stuurt bij vanuit de ervaringen
binnen het gezin en /of hulpvragen
van ouders.

Resultaten na een jaar
samenwerken
De samenwerking tussen Praktijk
Rigtering en STMR is een succes.
Ouders geven aan tevreden te zijn
over de afstemming tussen de
hulpverleners. Ze hebben het gevoel
dat het hulpaanbod completer is,
doordat de thuissituatie letterlijk
betrokken wordt bij de
psychologische behandeling.
Inmiddels is gebleken dat sommige
kinderen een behandeling sneller
kunnen afronden en ouders sneller
grip hebben op de
opvoedingssituatie.
Hulpverleners vanuit zowel Praktijk
Rigtering als STMR geven aan dat
de beeldvorming over een bepaalde

problematiek completer is. Hierdoor
kan er een specifieker behandelplan
op maat worden gemaakt.
Wij zullen in een volgende
nieuwsflits onze concrete resultaten
met jullie delen.

Praktijk Rigtering

STMR

Praktijk Rigtering levert GGZ-zorg
aan kinderen van 0-18 jaar, zowel
individueel als aan ouders en
school.

STMR levert ambulante zorg.

Praktijk Rigtering heeft de
mogelijkheid binnen hun
psychologische behandelingen
kortdurende thuisbehandeling in te
zetten (max. 8 keer). Ouders leren
hierdoor de gegeven psychologische
adviezen praktisch toe te passen in
de thuissituatie en op school.

Zij brengen de gehele gezinssituatie
in kaart, inclusief psychische
problemen van gezinsleden, de
schoolsituatie, het netwerk en de
financiële situatie. Ook bieden zij
hulp bij chronisch zieken,
dementerenden en vervuilde
huishoudens. Het uitgangspunt is
om zelfredzaamheid te stimuleren en
een prettig gezinsklimaat te creëren.
De thuisbegeleiders van STMR
hebben de mogelijkheid om 1 tot 2

Op het moment dat langdurige
thuisbegeleiding nodig is, wordt dit
aan ouders geadviseerd en kunnen
zij deze thuisbegeleiding aanvragen
via de wijkcoach.

keer in de week een gezin te
bezoeken en bieden praktische
ondersteuning in de gezinssituatie.
Deze ondersteuning kan kortdurend
of langdurig zijn.

Meer informatie:
Www.praktijkrigtering.nl
Info@praktijkrigtering.nl
0263234947

Meer informatie:
Www.stmr.nl
PlanningTB@stmr.nl
0880017746

