
Voor wie is het bedoeld? 
U kunt zich wenden tot Integrale Vroeghulp als uw kind jonger is dan  
7 jaar, en de ontwikkeling achterblijft bij, of anders verloopt dan die van 
leeftijdgenoten. 

“ Ik maak me zorgen over ons kind, met wie kan 
ik deze zorgen delen?”

Herkenbare vragen? 
U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u 
weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw 
gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar u weet niet precies 
wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen 
van Integrale Vroeghulp. 

“ Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders 
dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat?”

Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal organisaties samen. Juist 
die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. 

Hoe werkt Integrale Vroeghulp? 
Binnen Integrale Vroeghulp speelt de casemanager een centrale rol. 
Hij of zij komt bij u thuis en verzamelt zoveel mogelijk informatie over 
uw kind en uw gezinssituatie. Dit wordt vervolgens besproken in een 
team van deskundigen. Dit team bestaat in elk geval uit een arts, 
gedragsdeskundige, casemanager en coördinator. 

Indien nodig wordt het team aangevuld met andere deskundigen. U 
bent zelf ook bij dit gesprek aanwezig. Er is tijd en aandacht voor u, 
voor uw kind en voor uw situatie. Hierdoor ontstaat er een volledig 
beeld van wat uw kind nodig heeft.

“ Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, 
is dat zo?” 

Tijdens het gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt. De case-
manager coördineert alle hulp, en zorgt ervoor dat de betrokkenen 
samenwerken en op de hoogte zijn. Hij of zij begeleidt u tot uw 
vragen beantwoord zijn, tot u zelf weer verder kunt of tot een andere 
organisatie de begeleiding heeft overgenomen. 

“ We weten dat ons kind een meervoudige beperking 
heeft. Hoe gaan we nu verder?”
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Integrale Vroeghulp Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband
tussen MEE Plus, Ipse de Bruggen, Gemiva-SVG Groep, Syndion,
Visio, ASVZ, Rijndam Revalidatiecentrum, Rivas Zorggroep,
CJG Rijnmond, Yulius GGZ, Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid, 
Careyn en Youz kinder- en jeugdpsychiatrie.

Informatie en aanmelding 
Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de 
coördinator Integrale Vroeghulp of met het Servicebureau van 
MEE Plus.

Integrale Vroeghulp Zuid-Holland Zuid
Hoogwerfsingel 2 | 3202 SP Spijkenisse
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00
T 0181 33 35 07
M IVH@meeplus.nl 

www.meeplus.nl/diensten/integrale-vroeghulp

Bij zorgen over de ontwikkel
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Meer weten? 
Wilt u meer informatie over Integrale Vroeghulp, neem dan contact op 
met het Servicebureau van MEE. De contactgegevens vindt u op de 
achterkant van deze folder.

“ De peuterzaal vindt dat ons kind ergens anders 
naar toe moet, omdat hij één-op-één begeleiding 
nodig heeft. Wat moeten we daarmee?”

Wat biedt Integrale Vroeghulp? 
 Informatie en advies 
 Observatie van uw kind 
 Advisering rondom diagnostiek 
 Coördinatie van het totale hulpverleningsproces 
 Ondersteuning van u tijdens het hulpverleningsproces
   Bemiddeling bij: opvoedkundige ondersteuning, het stimuleren van 

de ontwikkeling van uw kind en het geven van therapieën zoals 
logopedie en fysiotherapie 

Onafhankelijk 
Integrale Vroeghulp is onafhankelijk. We bedoelen daarmee dat de 
partners ook verwijzen naar andere organisaties. Ze hebben namelijk 
maar één belang en dat is het belang van uw kind! Daarom is 
Integrale Vroeghulp in staat om samen met u, precies die instanties 
te vinden die u en uw kind verder helpen. 
We doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Mocht er toch iets 
zijn waarover u niet tevreden bent, dan wordt het klachtenprotocol 
van MEE gevolgd. 

Kosteloos 
Aan de ondersteuning door Integrale Vroeghulp zijn voor u geen 
kosten verbonden en u heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. 


