
 
 
Waarom Integrale Vroeghulp? 
De ontwikkeling van jonge kinderen laat zich moeilijk  
in een schema vatten. Er gebeurt zo veel in de 
eerste paar levensjaren. Daarbij is ieder kind uniek 
en ontwikkelt zich op eigen wijze en tempo.  
 
Toch zijn er kinderen waarbij de ontwikkeling 
opvallend anders verloopt dan die van 
leeftijdgenootjes of het kind laat gedrag zien dat 
voor de omgeving vragen oproept. Ouders - of 
anderen rondom het kind - maken zich zorgen. Gaat 
het wel goed met dit kind? Is er iets aan de hand? 
Hoe kunnen we dit kind helpen? 
 
Integrale Vroeghulp neemt deze vragen serieus. 
Binnen dit samenwerkingsverband voor kinderen 
van 0 tot 7 jaar (zie kader) is deskundigheid rondom 
het jonge kind aanwezig en wordt deze gedeeld. Ons gemeenschappelijke doel is dat 
jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen snel en op de juiste plek geholpen worden.  
 
 
Hoe werkt Integrale Vroeghulp 
Het startpunt voor ouders is de vroeghulpmedewerker binnen het gemeentelijke wijk- of 
jeugdteam. Deze medewerker bespreekt met ouders hun zorgen en vragen rondom het 
kind en brengt de ontwikkeling in kaart. Er ontstaat een beeld van wat er speelt en waar 
nodig wordt hulp geboden. Maar soms is dit niet voldoende, zijn er teveel vragen en te 
weinig handvaten.  
In dat geval wordt advies gevraagd aan het kernteam Integrale Vroeghulp. Dit 
multidisciplinaire team bestaat uit specialisten* vanuit de samenwerkende organisaties. 
Ouders en de medewerker van Integrale Vroeghulp schuiven aan bij dit team voor advies 
en gezamenlijk wordt meteen een mogelijk plan van aanpak besproken. De 
vroeghulpmedewerker heeft een ondersteunende rol tijdens dit hele traject.  
 
 
 
*In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zijn vast aanwezig: Orthopedagoog (Syndion), Psycholoog (Yulius) en 
gedragswetenschapper Stichting Jeugdteams ZHZ kunnen vooraf betrokken worden voor advies. In het team wordt deze input 
meegenomen tijdens de bespreking. Voorzitter van het team is de coördinator IVH. De ervaren vroeghulpcollega’s vanuit MEE 
dragen zorg voor de verslaglegging.  
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Ouders van Myrthe (6 jaar) 
“Onze dochter is nu bijna zeven jaar oud. Al op heel jonge leeftijd hadden we het 
gevoel dat zij anders was. Onrustig, niet stil kunnen zitten, moeite met 
concentreren. Natuurlijk maak je je als ouders ongerust.  
Via het consultatiebureau zijn we verwezen naar Integrale 
Vroeghulp. Daar ging een wereld voor ons open: mensen 
die met veel begrip voor onze situatie naar ons luisterden. 
Op advies van het Integrale Vroeghulpteam zijn de nodige 
onderzoeken gedaan. Onze vermoedens werden bevestigd. 
We weten nu wat er met onze dochter aan de hand is. Het 
gaat niet om het etiketje. We willen haar gewoon de beste 
kansen bieden in het leven. Er vroeg bij zijn, was in haar 
geval heel belangrijk.” 
 

 
 
Hoeveel kinderen zijn geholpen in 2019 
Het werkgebied van Integrale Vroeghulp Zuid-Holland Zuid strekt zich uit over de volgende 
drie regio’s: Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Zuid-Hollandse Eilanden (inclusief de 
Hoeksche Waard) en Drechtsteden. 
 
In 2019 zijn in totaal 76 nieuwe kinderen bij het netwerk aangemeld voor hulp.  
Overigens wordt niet voor al deze kinderen het kernteam geraadpleegd. Ook de ouders 
van prematuur geboren kinderen binnen met name de Drechtsteden worden vanuit het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis aangemeld voor ondersteuning vanuit Integrale Vroeghulp.  
Deze staan apart genoemd.  

 
 Totaal Zuid-

Holland Zuid 
Drechtsteden Zuid- 

Hollandse 
Eilanden 

Alblasserwaard/ 
Vijfheerenlanden 

Nieuw aangemeld in 
2019 

76 19 42 15 

Besproken in 
kernteam 

51 14 25 12 

 
 
Nieuwe aanmeldingen in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
In de regio AV is in 2019 voor 15 kinderen (7 jongens en 8 meisjes) een nieuw traject 
gestart en staan er nog kinderen op de wachtlijst. 
Daarnaast zijn er nog lopende trajecten vanuit 2018.    
 
Gemeenten 
De kinderen zijn afkomstig uit onderstaande gemeenten binnen deze regio. Ter 
vergelijking is het aantal nieuwe aanmeldingen van de voorgaande jaren ook in dit 
overzicht opgenomen.  
De gemeente Hardinxveld-Giessendam valt onder de regio Drechtsteden maar de 
vroeghulpmedewerkers vanuit Alblasserwaard/Vijfheerenlanden pakken deze 
aanmeldingen op.  



De gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Nieuw Lekkerland zijn gefuseerd vanaf 1 
januari 2019 en vallen derhalve niet meer onder de regio ZHZ.  
 

Gemeente 2019 2018 2017 2016 

Gorinchem 3 5 4 5 

Hardinxveld-Giessendam 4 1 0 7 

Molenwaard 8 9 10 8 

Zederik 0 1 2 0 

totaal: 15 16 16 20 

 
 
Leeftijd bij aanmelding 
Kijkend naar de kalenderleeftijd van de aangemelde kinderen ligt de piek bij de groep van 
3 tot 4 jarigen. In vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd (op bijvoorbeeld de 
peuterspeelzaal of de basisschool) is de anders verlopende ontwikkeling van het kind vaak 
meer opvallend en/of ontstaan hierdoor nieuwe vragen of zorgen.  
Tevens zijn er 3 kinderen aangemeld die prematuur geboren zijn.  
 
 
 

 

 
Danja, trajectbegeleider Vroeghulp: 

 
Als ouders hun kind aanmelden, gaat het meestal om een kind dat vastloopt op 
meerdere ontwikkelingsgebieden. Daar wil je dus breed naar kijken. Heel mooi vind 
ik dan dat ouders met de diverse deskundigen om de tafel gaan om met elkaar een 
plan te maken. Wat is goed voor het kind, wat past binnen het gezin of bijvoorbeeld 
op school en in welke volgorde komen de mogelijke vervolgstappen?  

Ouders vinden het prettig dat ze een vast 
aanspreekpunt hebben die, waar nodig, kan 
helpen bij het inzetten of aanvragen van de juiste 
hulp en ons kan blijven ondersteunen.  
We hebben geen toverstafje, was dat maar zo. 
Maar door goede samenwerking kunnen we 
voorkomen dat kinderen onnodig stagneren in hun 
ontwikkeling. Er voor zorgen dat ieder kind - 
binnen de eigen mogelijkheden - tot zijn of haar 
recht komt. Want dat is wat ouders voor hun 
kinderen willen. En dáár doen wij het voor! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aanleidingen voor aanmelding 
De kinderen die in 2019 zijn aangemeld vanuit de gemeenten in de regio 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hadden problemen op één of meerdere 
ontwikkelingsgebieden. Dit zijn:  
 

 

 

 
 
Vragen rondom het gedrag en de ontwikkeling komen hier – in combinatie met andere 
vragen - het meest voor. Ouders zijn vaak op zoek naar een verklaring “Wat is er aan de 
hand met ons kind?” of lopen vast in de opvoeding omdat het kind een andere benadering 
vraagt dan de andere kinderen uit het gezin en/of de omgeving. Tijdens het gesprek blijkt 
vaak dat er ook nog andere bijzonderheden zijn in de ontwikkeling. Door deze te 
(h)erkennen en breed in te zetten op alle ontwikkelingsgebieden krijgt het kind de 
gelegenheid om zich – binnen de eigen mogelijkheden – optimaal te ontwikkelen.   
 
Verwijzers 
 

 
 
Adviezen 
Evenals de ingebrachte vragen zijn ook de adviezen meervoudig van aard. Er wordt 
afgestemd op de vragen, mede rekening houdend met het proces dat ouders doormaken 
en hun mogelijkheden. Hierdoor is ieder advies “op maat gemaakt” voor kind en ouders. 
De vroeghulpmedewerker blijft betrokken en ondersteunt ouders ook na het advies.  

Ontwikkelingsgebieden 

Syndroom

Gedrag

Ontwikkelingsachterstand

Prematuur

Prikkelverwerking

Medisch

0 1 2 3 4
5

Anders

Jeugdteam

Logo/fysio/ergo

Peuterspeelzaal

JGZ/CJG

Ziekenhuis



In 2019 kregen de kinderen uit de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden de volgende 
adviezen mee: 
 

 

 
 

 

 
Quotes van ouders over de bespreking binnen het kernteam Integrale Vroeghulp: 
 
 “Dat is ons nog steeds bijgebleven. Was voor ons een positieve happening. Verrast over 
het aantal specialisten dat op dezelfde tijd in dezelfde ruimte aanwezig waren en voor ons 
klaar staan. We voelden ons hierdoor niet alleen en het was fijn dat allemaal verschillende 
organisaties ons wilden helpen. Het was heel positief. We voelden ons erg gehoord”.  
 
Ten minste iemand die naar ons luisterde en ook naar S zijn papieren keek en ons ook 
begreep”.  
 
“Ze hebben veel ervaring. Dat merk je. Ze zijn erin thuis en weten veel waardoor ze out of 
the box denken. Daar waren we blij mee”.  
 
“We hebben spijt dat we niet eerder een traject Vroeghulp gestart zijn” 
 

 
 
Meer weten? 
Voor meer informatie over 
aanmelden, het samenwerkings-
verband Integrale Vroeghulp of met 
vragen over onze werkwijze kunt u 
ook contact opnemen met  
Marilene van den Berg, coördinator 
van de regio Zuid-Holland Zuid.  
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Contactgegevens: 
Mevr. M. van den Berg (Marilene) 
Coördinator Integrale Vroeghulp Zuid-Holland Zuid 
T 0181 33 35 07 
M 06 14 333 779 
integralevroeghulpzhz@meeplus.nl 
www.integralevroeghulp.nl 
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