
 

 

Bij zorgen over de ontwikkeling of het 

gedrag van uw kind van 0 tot 7 jaar 

 

Integrale Vroeghulp 
• Mijn buurvrouw denkt dat mijn zoon autisme heeft. Is dat zo? 

• De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens anders naar toe 

  moet, omdat hij één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat nu? 

• We weten dat ons kind een meervoudige beperking heeft. Hoe 

  gaan we nu verder? 

 

Herkent u deze vragen? 

Bent u bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar weet u niet wie u 

daarbij kan helpen? Of zegt uw gevoel dat er iets aan de hand is met uw kind, maar weet 

u niet precies wat? Wacht dan niet af. Bespreek uw vragen en zorgen met de 

medewerkers van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw 

kind en voor u. 

 

Antwoord op uw vragen 

Bij Integrale Vroeghulp werken organisaties samen die hulp bieden aan ouders met jonge 

kinderen met (een vermoeden van) ontwikkelings- of gedragsproblemen. Denk aan 

organisaties zoals GGD, Centra voor Jeugd en Gezin, ziekenhuizen, kinderrevalidatie, 

kinderdagcentra en onderwijs. Juist die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo 

waardevol. Iedere organisatie brengt haar eigen deskundigheid mee, we bekijken uw 

situatie van verschillende kanten. U vindt bij ons een luisterend oor en krijgt snel gericht 

antwoord op uw vragen. 

 

 



‘Ons kind ontwikkelt zich anders. Er klopt 

iets niet, maar wat?’ 

 
 

Hoe werkt Integrale Vroeghulp? 

 

U krijgt hulp 

In een eerste telefoongesprek kunt u uw vragen en zorgen kwijt. Soms is zo’n gesprek 

genoeg en kunnen we u meteen op het juiste spoor zetten. Is er meer nodig om uw kind 

te helpen? Dan regelen we een team van deskundigen. 

 

 

Een team van deskundigen 

Eerst komt een medewerker van Integrale Vroeghulp bij u thuis. Hij of zij is uw vaste 

contactpersoon. In dat eerste gesprek verzamelt de contactpersoon zoveel mogelijk 

informatie over uw kind en uw gezinssituatie en de vragen die u heeft. Daarna 

bespreken we dat in een team van deskundigen. In dat team zitten over het algemeen 

een kinderartsarts, een kinderrevalidatiearts, een gedragswetenschapper, een 

kinderfysiotherapeut, een preverbaal logopediste, een ontwikkelingsbegeleider van Visio 

en uw contactpersoon. We hebben veel tijd en aandacht voor u, voor uw kind en uw 

situatie. Zo krijgen u en wij een goed beeld van wat uw kind nodig heeft. 

 

 

Hoe gaat het verder? 

Het team maakt samen met u een plan van aanpak. Uw contactpersoon werkt dat verder 

met u uit. In het plan staat wie uw kind verder kan helpen in zijn of haar ontwikkeling. 

We kunnen u ook doorverwijzen naar de juiste organisaties. 

 

 

 

 



Uw contactpersoon regelt het 

Uw contactpersoon ondersteunt u. Hij of zij zorgt ervoor dat alle deskundigen goed 

samenwerken en alle informatie hebben. 

Uw contactpersoon helpt u tot: 

• u antwoord heeft op uw vragen; 

• u zelf weer verder kunt; 

• een andere organisatie u verder helpt. 

 

 

Aarzel niet 

Aarzel niet om contact op te nemen. Als er echt problemen zijn, dan is het belangrijk dat 

u en uw kind zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. Hoe eerder u en uw kind hulp 

krijgen, hoe beter u problemen kunt beperken of voorkomen. 

 

 

 

Angelique en haar man hebben een dochter met ontwikkelingsproblemen 

Angelique: 

‘Rianne is te vroeg geboren, was een huilbaby en maakte geen contact. Ze had driftbuien 

en op de peuterspeelzaal ging het gewoon niet. Op het consultatiebureau vroegen ze of 

ze Rianne in het netwerk Integrale Vroeghulp mochten bespreken.  

En dat heeft van alles opgeleverd. Inmiddels zit ze op het speciaal onderwijs en daar 

komt ze helemaal tot haar recht. Mijn vaste contactpersoon is bovendien echt mijn steun 

en toeverlaat geweest. Als ik het even niet zie zitten of als ik vastloop, kan ik altijd weer 

bij haar terecht.’ 

 

 

 

De rol van de GGD 

Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De 

GGD Zeeland is verantwoordelijk voor de coördinatie daarvan. De GGD Zeeland regelt de 

samenwerking en organisaties brengen hun eigen deskundigheid in. De kracht van 

de samenwerking is dat ze elkaar aanvullen. Zo doen we er alles aan om te bereiken wat 

nodig is voor uw kind. 

 

Hoe meld ik mijn kind aan? 

U kunt bellen naar het Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland. U kunt ook mailen of 

vragen aan uw hulpverlener om te bellen. 

De coördinator bespreekt de reden van aanmelding. De gegevens van u en uw kind 

worden genoteerd. 

Vervolgens maakt de contactpersoon van de Integrale Vroeghulp in uw regio binnen twee 

weken een afspraak met u voor het een huisbezoek 

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. Integrale Vroeghulp is voor u gratis.  

 

 

 

Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland 

Voor aanmeldingen en informatie: 

Coördinator Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland 

 

T  06 23232511 

E  integralevroeghulp@ggdzeeland.nl 

W https://integralevroeghulp.pleio.nl/zeeland  

mailto:integralevroeghulp@ggdzeeland.nl
https://integralevroeghulp.pleio.nl/zeeland


 

 
 
Het belang van uw kind telt 
Integrale Vroeghulp is onafhankelijk. Dat betekent dat we u ook verwijzen naar andere 

organisaties die u kunnen helpen. Het gaat er om dat uw kind de juiste zorg en/of 

ondersteuning krijgt. 

Daarom zoeken we altijd, samen met u, precies die instanties die u en uw kind verder 

kunnen helpen. 

 

Meer weten? 
Denkt u dat Integrale Vroeghulp iets voor u kan betekenen? Of wilt u meer informatie? 

Kijkt u dan eens op www.integralevroeghulp.nl. 

Daar vindt u ook meer gegevens over Integrale Vroeghulp in uw Regio. 

 

 

Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland 

Partners in het samenwerkingsverband: Revant, GGD Zeeland, Tragel Zorg, Gors, 

Stichting Arduin, Allévo, Emergis, Juvent en Visio. Integrale Vroeghulp Zeeland 

werkt samen met de kinderartsen in Zeeland, vrijgevestigde fysiotherapeuten en 

logopedisten en de lokale Centra voor Jeugd en Gezin. 
 

 

 

Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland 

Voor aanmeldingen en informatie: 

Coördinator Netwerk Integrale Vroeghulp Zeeland 

Postbus 345 4460 AS Goes 

T 06 23232511 

E integralevroeghulp@ggdzeeland.nl  

W https://integralevroeghulp.pleio.nl/zeeland  
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