Integrale Vroeghulp
Bij zorgen over de ontwikkeling
of het gedrag van een kind

Waar staat Integrale Vroeghulp

Wie kan een kind aanmelden?

Zuidoost Brabant voor?

Iedereen kan, in overleg met ouders een kind aanmelden

Het vroegtijdig onderkennen van

voor Integrale Vroeghulp. Ouders kunnen hun kind ook zelf

ontwikkelingsproblematiek

aanmelden. De kosten worden vergoed door de gemeente waar

en/of gedragsproblematiek bij kinderen

het kind woont.

van 0 tot 8 jaar. Door in een vroegtijdig
stadium hulp in te zetten voor het kind

Wie begeleidt de ouders tijdens het traject?

en ouders/verzorgers wordt zwaardere

De trajectbegeleider begeleidt het gezin. Deze trajectbegeleider

zorg voor deze kinderen verminderd en

werkt bij de gemeente en blijft gedurende het hele traject van

eventueel zelfs voorkomen.

Integrale Vroeghulp de contactpersoon voor de ouders.

Voor wie is Integrale Vroeghulp?

Aanmelden en meer informatie

Voor iedereen die zich zorgen maakt

• Vul het aanmeldformulier op de site in

over een kind tussen 0 tot 8 jaar met

• Bel naar 088 0031 414 op werkdagen van 08:30-17:00u

een complex ontwikkelings- en/of

of mail naar vroeghulp@ggdbzo.nl

gedragsprobleem.
Wie vormen het team?
Wat doe wij?

• Coördinator - Jeugdarts/Verpleegkundig specialist

Wij bekijken:

• Trajectbegeleiders van de gemeente

• Wat er met een kind aan de hand is

• (ortho)pedagoog en/of psycholoog vanuit kinderpsychiatrie,

• Wat het kind nodig heeft om zich

Jeugdhulp en zorg voor verstandelijk beperkte kinderen

verder

• Medewerker van de revalidatiekliniek

te kunnen ontwikkelen

• Een medewerker vanuit het audiologisch centrum

• Wat ouders nodig hebben om het kind
goed te begeleiden
• Wat nodig is voor een goede
samenwerking tussen iedereen die
betrokken is bij het kind

• Zo nodig kinderarts op afroep
• Orthopedagoog samenwerkingsverband primair onderwijs

Scientific re
provides op
The mother

Practical an

Hoe verloopt het traject?

Breastfeeding i
Hieronder de stappen die genomen worden nadat het kind is aangemeld.
in practice may
•
De trajectbegeleider neemt na de aanmelding zo snel mogelijk contact
difficult. During
op met de ouders en bespreekt hoe zij hun kind zien en welke hulpvraag
we will inform y
ways of latching
zij hebben.
•
De trajectbegeleider koppelt na het eerste kennismakingsgesprekbreast
alle pumping
your baby can m
gegevens terug aan de coördinator. Tijdens deze terugkoppeling wordt
gekeken of Integrale Vroeghulp aansluit bij het kind. Als dit zo is, wordt

For who?

•

er op korte termijn contact opgenomen met ouders voor een uitgebreid
For pregnant w
vragengesprek. Een verslag hiervan wordt met alle leden van hetwho want to m
with breastfeed
integrale vroeghulp team gedeeld.
some (practical
Ouders krijgen het verzoek om relevantie informatie bij alle betrokken
zorgverleners op te vragen, zodat het integrale vroeghulp team een zo
compleet mogelijk beeld krijgt van het kind.

•

If you live in So
we offer our se
observatievideo van het kind. Dat kan helpen om het kind beter te
leren If not,
charge.
In sommige gevallen, maakt de trajectbegeleider een korte
kennen.

•

Costs

session costs €

Tenslotte krijgen ouders tijdens het Integrale Vroeghulp-overleg adviezen
die helpen om antwoord te geven op hun vragen.

GGD Brabant-Zu
Postbus 8684, 56
jgz.ggdbzo.nl

Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
ggdbzo.nl/mijn-kind



@ggdbzo

@ggdbzo

