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Bij zorgen
over de
ontwikkeling
of het gedrag
van uw kind
Integrale Vroeghulp
Noordoost Brabant
Voor kinderen van 0 tot 7 jaar
www.integralevroeghulp.nl

Samenwerking
Integrale Vroeghulp is een netwerk van meerdere organisaties.
Alle partners werken vanuit hun eigen organisatie en brengen daarmee hun
specifieke deskundigheid in. De kracht van samenwerking is nu juist dat ze elkaar
aanvullen.
Het netwerk IVH in onze regio bestaat uit:
GGD, Dichterbij, Unik, GGZ Oost Brabant, Herlaarhof, Kentalis, Stichting
Maashorst/Koraal, SWV 3006 en ONS welzijn.

U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet
wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets
met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en
bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp (IVH).
Juist als uw kind nog jong is, zijn zij er voor
uw kind en u.

Hij of zij spreekt met u om te horen welke vragen u heeft en verzamelt zoveel
mogelijk informatie over uw kind.
Na deze uitgebreide intakefase bekijken we of al duidelijk is wat uw kind en uw
gezin nodig heeft. Is dit nog onduidelijk, dan komt u met uw trajectbegeleider
naar het multidisciplinair overleg (MDO). Het MDO bestaat in ieder geval uit een
arts en twee gedragsdeskundigen. Zij adviseren u en stellen met u een integraal
plan van aanpak op.

U wordt gehoord

Plan van aanpak

Er zijn verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met
jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij IVH
werken deze organisaties samen. Juist die samenwerking maakt IVH zo
waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle
kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen
worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Trajectbegeleiding

Herkenbare vragen

Kosteloos
Aan ondersteuning door Integrale Vroeghulp zitten voor u geen kosten
verbonden en u heeft geen verwijzing nodig.

Wanneer Integrale Vroeghulp?
Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u
rechtstreeks contact opnemen met IVH.
Meestal wordt u door bijvoorbeeld de GGD of school geadviseerd met Integrale
Vroeghulp contact op te nemen. In een eerste telefonisch gesprek kunt u uw
vragen en zorgen kwijt. Soms is zo’n gesprek voldoende en wordt u meteen op
het juiste spoor gezet. Vaak blijkt echter dat er meer nodig is om duidelijk te
krijgen wat uw kind en uw gezin nodig heeft. Integrale Vroeghulp kan dan iets
voor u betekenen.

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?
Na aanmelding komt een trajectbegeleider bij u thuis. De trajectbegeleider
(werkzaam in het Basisteam Jeugd en Gezin) speelt een centrale rol bij IVH.

De MDO maakt samen met u een plan van aanpak. Uw trajectbegeleider werkt
het daarna verder met u uit. IVH weet vervolgens de weg om de passende hulp,
ondersteuning of onderzoek te realiseren. Zij kunnen u ook snel doorverwijzen
naar de juiste organisatie(s) door de vele contacten die Integrale Vroeghulp heeft.

Bij dit alles wordt u steeds ondersteund door uw trajectbegeleider (meestal
werkzaam in een basisteam jeugd en gezin). Hij of zij coördineert alle hulp en
zorgt ervoor dat de verschillende betrokkenen samenwerken en op de hoogte
zijn. Hij of zij begeleidt u tot uw vragen beantwoord zijn, u zelf weer verder kunt
of tot een andere organisatie de begeleiding heeft overgenomen.

Preventief
Aarzel niet om contact op te nemen met Integrale Vroeghulp. Als er werkelijk
problemen zijn, is het namelijk van groot belang dat u zo snel mogelijk passende
begeleiding krijgt. Door vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden, kunnen
problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.
Marcia, moeder van Nikki (3 jaar)
"Ik had al vrij snel na haar geboorte zo’n knagend gevoel. Nikki was wat slapjes en sliep veel.
Toen ze anderhalf was, werd ze onderzocht. Er was niks aan de hand. Eigenlijk zou ik blij moeten
zijn, maar ik kwam in een diep dal. Mijn kind kon niet meekomen, lag dat nu aan mij? Ik hoorde
van Integrale Vroeghulp. Ik belde en snel kwam er iemand bij ons thuis. Het was zo’n
verademing! Integrale Vroeghulp gaf ons vertrouwen, ze begrepen onze angst en onzekerheden.
En eindelijk werd er eens gezegd wat ze allemaal wél kon. Tegelijk bevestigden ze ook wat wij al
dachten. Nikki heeft een ontwikkelingsachterstand van een jaar. Waar dat door komt? Dat is niet
het belangrijkste. Het gaat er om, dat we kijken naar wat passend is voor haar. Hoe kunnen we
haar stimuleren in haar ontwikkeling en wie kan ons daarbij helpen? Nu weten we de weg en
kunnen we verder zonder."

