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Draagt u zorg voor de 
ontwikkeling of het gedrag  
van kinderen van 0 tot 7 jaar?



Voor wie is Integrale Vroeghulp? 
Integrale Vroeghulp richt zich op  
baby’s en jonge kinderen die zich anders 
ontwikkelen dan andere kinderen.  
Denk aan gedragsproblemen of  
(een vermoeden van) ontwikkelings- 
problematiek als gevolg van verstandelij-
ke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen 
of een stoornis in het autistisch spectrum. 

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?
Integrale Vroeghulp is een netwerk waarin 
veel organisaties samenwerken aan de 
juiste hulp voor een gezin. Na aanmelding 
krijgt het gezin een vast contactpersoon 
(trajectbegeleider) aangewezen.  
Deze trajectbegeleider doet een uitgebrei-
de intake. Vervolgens wordt de situatie 
van het kind besproken in een breed  
team van deskundigen. Uitgangspunt is 
de hulpvraag van kind en ouders.  
Ouders praten tijdens het hele traject 
mee over de beslissingen. Het traject 
begint bij de aanmelding (door ouders of 
verwijzer) en eindigt wanneer de ouders 
zelfstandig verder kunnen of adequate 
hulp gevonden hebben. De traject- 
begeleider ondersteunt en begeleidt de 

ouders het gehele traject en zorgt dat  
alle deskundigen goed samen kunnen 
werken en de juiste informatie hebben. 
Zo worden de ouders minder belast. 

De rol van de GGD
Integrale Vroeghulp is een samen- 
werkingsverband van verschillende  
organisaties. De GGD Zeeland is verant-
woordelijk 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

  Werkt u als professional in het onderwijs,  
jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheids-
zorg, kinderopvang, gemeente of justitie? 

  Bent u huisarts, kinderarts of revalidatiearts? 

  En signaleert u gedrags- of ontwikkelings-
problemen bij een jong kind? 

  Goede hulp is in zo’n situatie belangrijk. 
Integrale Vroeghulp biedt die hulp.
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