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Voor wie is ITGG geschikt
ITGG is er vooral voor kinderen 
en jongeren met een ernstige 
verstandelijke beperking met 
meervoudige problematiek: ernstige 
problemen met gehechtheid 
en probleemgedrag. Zij konden 
door welke oorzaak dan ook geen 
stabiele gehechtheidsrelatie met 
hun verzorgers aangaan. Ook voor 
volwassenen kan de behandeling 
geschikt zijn.

Op welke hulpvragen kan 
ITGG een antwoord zijn
Probleemgedrag veroorzaakt door 
problemen met de gehechtheid zoals 
agressie tegen begeleiders, 
automutilatie, sterk teruggetrokken 
gedrag.

Hoe verloopt ITGG 
Voorafgaand is er uitgebreide 
diagnostiek om vast te stellen of 
er sprake is van een verstoorde 
hechting. Zo nodig bepalen we ook 
het niveau van de cliënt om te kijken 
of ITGG passend is.

De behandeling bestaat uit drie 
sessies van één uur per week in de 
dagelijkse leefomgeving van de 
cliënt. Op een plaats met weinig 
omgevingsgeluiden waar de cliënt 
zich veilig en prettig voelt. Het 
geheel verloopt volgens een vast 
behandelprotocol. De behandeling 
duurt ongeveer één jaar. De 
begeleiders en/of ouders blijven 
verantwoordelijk voor de dagelijkse 
zorg. 

Drie fasen van behandeling
De behandeling bestaat uit 
verschillende fasen met elk  
hun eigen doel. 

Fase 1: gehechtheidstherapie
Deze fase duurt ongeveer vier 
maanden. Aan het einde van deze 
fase is er een gehechtheidsrelatie 
tussen de cliënt en de behandelaar 
tot stand gekomen: de cliënt zoekt 
tijdens momenten van stress of 
ongemak hulp, ondersteuning of 
troost bij de behandelaar, ouders 
of begeleiders en de cliënt gaat 
zelf activiteiten ondernemen die 
bijdrage aan zijn ontwikkeling.
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Fase 2: gedragstherapie
Deze fase duurt ongeveer twee 
maanden. Aan het einde van deze 
fase laat de cliënt in plaats van 
probleemgedrag nieuw gewenst 
gedrag zien.

Fase 3: generalisatie en afronding
Deze fase duurt ongeveer vier tot 
zes maanden. Aan het einde van 
deze fase zoekt de cliënt hulp, 
ondersteuning of troost bij de 
dagelijkse begeleider of ouder en 
onderneemt de cliënt activiteiten 
waarvan hij kan genieten en 
waardoor hij zich verder kan 
ontwikkelen. 

Aanmelding en financiering
De aanmelding verloopt via het 
Adviespunt via een aanvraag-
formulier. Vervolgens vindt er 
een intake plaats. Er zijn diverse 
manieren waarop therapie 
gefinancierd kan worden, voor 
informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat van het Adviespunt, 
adviespunt@onstweedethuis.nl of 
tel. 020 4061030.

Wat is ITGG
ITGG is een psychologische behandeling. Het doel is het (opnieuw) opbouwen van een gehechtheidsrelatie en 
verminderen van gedragsproblemen. 


