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Bent u bezorgd over het gedrag of over de ontwikkeling van uw kind? 
Weet u niet wie u daarbij kan helpen? Zegt uw gevoel dat er iets met 
uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Bespreek uw 
vragen met de mensen van Integrale Vroeghulp/Goudvis. U kunt contact 
opnemen met Integrale Vroeghulp/Goudvis als uw kind jonger is dan 
7 jaar en de ontwikkeling van uw kind achterblijft bij andere kinderen, 
of anders verloopt.  

Wat is Integrale Vroeghulp/Goudvis?
Team Integrale Vroeghulp/Goudvis is er voor advies en coördinatie van hulp aan 
jonge kinderen (tot 7 jaar) met bijzonderheden in de ontwikkeling. In het team 
werken onder andere kinderartsen, revalidatieartsen, gedragswetenschappers, 
pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werkers.
Omdat de organisaties zo nauw met elkaar samenwerken is er een principe-
afspraak dat kinderen die worden aangemeld voor Integrale Vroeghulp/Goudvis, 
snel geholpen worden.

De trajectbegeleider
Als u zich aanmeldt bij Integrale Vroeghulp/Goudvis, krijgt u een trajectbegeleider 
toegewezen. De trajectbegeleider begeleidt de ouders/verzorgers en het kind 
tijdens de aanmelding en vervolgstappen. De trajectbegeleider is hiermee het 
aanspreekpunt voor ouders tijdens het gehele traject. 



De werkwijze
   Ouders melden zich aan bij de coördinator van Integrale Vroeghulp/Goudvis.

Dit kunnen zij doen op eigen initiatief of op advies van een verwijzer.
   Daarna komt er een trajectbegeleider thuis voor een uitgebreid intakegesprek.

Hierbij is ook het kind aanwezig.
    De ouders en het kind worden uitgenodigd voor de Goudvis Poli.

In deze poli wordt het kind twintig minuten door de kinderarts, twintig
minuten door de revalidatiearts en vervolgens twintig minuten door de
gedragswetenschapper gezien.

    Er volgt een nabespreking door het Integrale Vroeghulp/Goudvis team. Uit dit
overleg komt een advies naar voren.

   Het advies wordt besproken met de ouders/verzorgers. Zij beslissen of zij
met dit advies aan de slag willen gaan. De trajectbegeleider helpt hen met
doorverwijzingen en/of aanmeldingen.

Goudvis
Goudvis staat voor Gouda, Vroeg Integraal Signaleren. Integrale Vroeghulp/
Goudvis staat onder regie van MEE Midden-Holland. 

Informatie en aanmelding
Voor informatie en/of aanmelding kunt u rechtstreeks contact opnemen met de 
coördinator van Integrale Vroeghulp/Goudvis. 
T 0182 52 02 00 
E-mail: ivh@meemh.nl
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur

Aan de hulp vanuit Integrale Vroeghulp/Goudvis zijn geen kosten verbonden. 
Ook hulpverleners kunnen met vragen terecht bij Integrale Vroeghulp/Goudvis.



Bij zorgen over de ontwikkel
ing van jonge kinderen.

Integrale Vroeghulp Midden-Holland

GOUD VIS

Integrale Vroeghulp/Goudvis Midden-Holland
Tielweg 3 │ 2803 PK Gouda
T 0182 52 02 00
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.
Mail: ivh@meemh.nl
Website: www.integralevroeghulp.nl
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Centrum Autisme Rivierduinen, De Banjaard, Gemiva SVG-Groep, 
GGD Hollands Midden, Rivierduinen, GGZ kinderen en jeugd, Vrijgevestigd 
Logopedist, Onderwijsadvies, Sophia Revalidatie Gouda, Stek Jeugdhulp, 
Koninklijke Auris Groep.


