Tipi

Team Infant Parent Interaction
Een zorgaanbod voor de allerkleinsten en hun ouders

Wat?
Tipi is het jonge-kind-team van het CGG Mandel & Leie.
Aanstaand of jong ouderschap kan heel wat twijfels of moeilijkheden met
zich mee brengen. Het is een kwetsbare fase, zowel voor ouders als voor het
kind.
Het is een periode van afstemming en zoeken naar nieuwe evenwichten.
Soms verloopt dit proces moeizaam.

Hoe?
Via gesprekken met aanstaande ouders.
Via ouder-kind sessies waarin samen wordt gezocht hoe de afstemming
tussen ouder(s) en kind bevorderd kan worden.

Waar?

Baby’s en jonge kinderen kunnen het moeilijk hebben om tot rust te
komen. Ze zijn erg prikkelbaar of vinden geen ritme. Ouders kunnen
hierdoor het gevoel hebben dat ze moeilijk contact kunnen maken met
hun kind of zijn bezorgd over de ontwikkeling.

De sessies gaan door in het CGG Mandel & Leie. Tipi is actief in de
vestigingen Izegem, Tielt en Menen.

Het proces van afstemming tussen ouder(s) en kind kan ook bemoeilijkt
worden door eigen ervaringen of kwetsbaarheden.

Kostprijs?

Voor wie?

11 euro per sessie, tenzij ouders in aanmerking komen voor het
verminderd tarief van 4 euro.

Aanstaande ouders die tijdens de zwangerschap zorgen, angsten of
negatieve gevoelens ervaren.

Aanmelden?

Ouders (of zorgfiguren) die moeilijkheden ervaren in de afstemming met
hun kind.

Aanmelden kan tot en met de eerste kleuterklas en/of tot de dag van de
4e verjaardag.

Ouders die vanuit een eigen psychische problematiek moeilijkheden
verwachten, kunnen vanuit preventief oogpunt ondersteund worden.

De verwijzer neemt telefonisch contact op met het CGG Mandel & Leie
tijdens één van de inbelmomenten op maandag, woensdag en
donderdag van 10u30-12u via het nummer 056/230023.

Cliënten wonende in zorgregio Midden- of Zuid-West-Vlaanderen.

Wanneer na het telefonisch consult met de verwijzer ingeschat wordt
dat de hulpvraag passend is binnen het aanbod van Tipi volgt een
oudergesprek bij een hulpverlener van het screeningsteam.

