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Heeft u  
zorgen over de 
ontwikkeling of 
het gedrag van 
uw kind? 
van 0 tot 7 jaar



Mijn buurvrouw denkt dat 
mijn zoon autisme heeft.  
Is dat zo? De peuter-
speelzaal 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.

Antwoord op uw vragen
Bij Integrale Vroeghulp werken organisa-
ties samen die hulp bieden aan ouders 
met jonge kinderen met (een vermoeden 
van) ontwikkelings- of gedragsproblemen. 
Juist die samenwerking maakt Integrale 
Vroeghulp zo waardevol. Iedere organisa-
tie 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.

U krijgt hulp
U krijgt een vast contactpersoon, zodat 
u maar één keer het hele verhaal hoeft 

te doen. Daarna wordt in een team van 
deskundigen besproken welke zorg of hulp 
het beste bij uw kind en uw gezin past. 
Uw contactpersoon ondersteunt u en 
werkt samen met u het plan van aanpak 
uit. Hij of zij zorgt er ook voor dat alle 
deskundigen goed samenwerken en alle 
informatie hebben.

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 moge-
lijk de juiste hulp krijgen. Hoe eerder  
u en uw kind hulp krijgen, hoe beter u 
problemen kunt beperken of voorkomen.

De rol van de GGD
Integrale Vroeghulp is een samenwer-
kingsverband van verschillende organisa-
ties. De GGD Zeeland is verantwoordelijk 
voor de coördinatie daarvan. 

Samenwerkingspartners
ADRZ, Emergis kinder- en jeugdpsychia-
trie, GGD Zeeland, Gors, Indigo, Juvent, 
Koninklijke Auris Groep, Koninklijke  
Kentalis, Koninklijke Visio, Revant,  
Stichting Allévo, Stichting Intervence, 
Stichting Respont, Stichting Tragel en 
ZorgSaam Ziekenhuis.

Contact
Voor meer informatie kunt u kijken  
op www.integralevroeghulp.nl  
of neem contact op met de  
Coördinator Integrale Vroeghulp: 
T 06 23 23 25 11
E integralevroeghulp@ggdzeeland.nl

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


