Wilt u meer weten en/ of uw kind aanmelden?
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Heeft u vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind?

U meldt uw kind aan en dan?

Wanneer de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan die van leeftijdsge

Dan komt u in gesprek met een van de casemanagers. Hij of zij kijkt samen met u

nootjes, is het niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Als u zich zorgen maakt,

naar wat uw vragen precies zijn en of Integrale Vroeghulp iets voor u en uw kind

dan kunt u dit eerst bespreken met de mensen die u en uw kind geregeld zien.

kan betekenen. Soms is zo'n eerste gesprek voldoende en wordt u meteen op het juiste

Vaak lukt het dan al om een antwoord te vinden op uw vragen en kunnen zij uw

spoor gezet. Het kan ook zijn dat het nog niet precies duidelijk is wat er met uw kind

zorgen wegnemen. Soms is er echter meer nodig voordat duidelijk is wat er met

aan de hand is. De casemanager verzamelt dan, met uw toestemming, informatie bij

uw kind aan de hand is.

consultatiebureau, huisarts, kinderarts, kinderopvang en/of school over het verloop van
de ontwikkeling van uw kind. De verzamelde informatie wordt vervolgens besproken in

Wat kunt u verwachten van Integrale Vroeghulp?

het kernteam van Integrale Vroeghulp. Het kernteam is een team van deskundigen en

Bij Integrale Vroeghulp werken verschillende organisaties samen die hulp bieden

bestaat meestal uit een kinderarts, gedragswetenschapper, logopediste en/of fysiothe

aan ouders van jonge kinderen met een vermoeden van ontwikkelingsproblemen.

rapeute en uw casemanager. U kunt zelf ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

Zoals MEE, Centra voor Jeugd en Gezin, ziekenhuizen, GGD, kinderdagcentra en

Wanneer bekend is of en op welke ontwikkelingsgebied(en) uw kind een achterstand

onderwijs. Deze deskundigen kijken samen hoe het best kan worden vastgesteld

of problemen heeft, wordt er samen met u gekeken naar de mogelijkheden voor

wat er met uw kind aan de hand is. Juist die samenwerking maakt Integrale

passende zorg.

Vroeghulp zo waardevol.
Bij dit alles wordt u steeds ondersteund door uw casemanager. Hij of zij coördineert
alle hulp en zorgt ervoor dat de verschillende betrokkenen samenwerken en op de
hoogte zijn. De casemanager begeleidt u tot uw vragen beantwoord zijn, u zelf weer
verder kunt of tot een andere organisatie de begeleiding heeft overgenomen.

