
    
 

Vroeghulp Zuidoost-Brabant: tussentijdse monitoring 
 

Vroeghulp sinds 2022 basistaak GGD 
Sinds 1 januari 2022 is Vroeghulp opgenomen als basistaak van de GGD. Dit is op 7 juli 2021 besloten door 
het Algemeen Bestuur, met als afspraak om Vroeghulp de komende twee jaren goed te monitoren en in 2023 
te evalueren op basis van gebleken meerwaarde voor ouders en kinderen met complexe problematiek. 
 
Er zijn twee vroeghulpteams, bestaande uit deskundigen van de bij het Netwerk Vroeghulp Zuidoost Brabant 

aangesloten organaties. Eén in regio Helmond en één in regio Eindhoven. 

 
Tussentijdse monitoring 
Aanmeldingen 

Er zijn van januari t/m 10 november in totaal 42 kinderen aangemeld voor Vroeghulp, 9 voor het team in 

Helmond en 33 voor het team in Eindhoven.  

Er zijn meer jongens (33) dan meisjes (9) aangemeld en de leeftijden varieerden van 1 tot 7 jaar.  

  

De redenen om Vroeghulp op 
te nemen als basistaak van de 

GGD: 
 
Vroeghulp werkt:  
Het is een effectieve werkwijze om 
(mogelijk) meervoudige ontwikkelings- 
en/of gedragsvragen vroegtijdig te 
signaleren bij kinderen van 0 tot 7 jaar en 
om (preventieve) vroeghulp te kunnen 
bieden aan het kind en ouder(s). Hierdoor 
wordt zwaardere zorg voor deze kinderen 
verminderd en eventueel voorkomen. 
 
Ouders worden snel geholpen:  
Doordat Vroeghulp een basistaak is, 
waarvoor geen verwijziging nodig is, 
kunnen ouders veelal binnen een maand 
door het team van deskundigen geholpen 
worden. Dit voorkomt een moeilijke 
zoektocht van bezorgde ouders. 

 
Een eenduidige werkwijze in de regio in 
samenwerking met gemeentelijke 
teams is efficiënt en effectief 
Eén werkwijze maakt eenduidige 
communicatie mogelijk en door intake en 
trajectbegeleiding vanuit gemeentelijke 
teams hebben gemeenten zicht op deze 
kinderen met vaak complexe 
problematiek. 
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Leden Netwerk Vroeghulp Zuidoost-Brabant  

Amarant, Catharina ziekenhuis, Combinatie Jeugdzorg, Elkerliek ziekenhuis, GGzE (Kind en Jeugd), Herlaarhof, Intermetzo, Kentalis, Kluppluz, Libra Revalidatie en Audiologie, 

Lunet zorg, MEE, MMC, ORO, St. Anna ziekenhuis, Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, SWZ Zorg, SWV Primair Onderwijs Peelland, Visio 

 

 

Ervaringen ouders 

Voor ouders heeft Vroeghulp nog steeds grote meerwaarde. Uitspraken na afloop:  

“Het lucht op dat we niet meer de enige zijn die zien dat er iets aan de hand is met ons kind” 

“Fijn dat er zoveel experts bereid zijn met ons mee te denken” 

“Tijdens het overleg kregen we niet alleen een verwijzing naar de GGZ, maar ook uitleg over wat voor onderzoeken mijn zoon daar zou krijgen en 

waarom”  

 

Samenwerking gemeentelijke teams 

Bij de meeste gemeenten is de intake en trajectbegeleiding opgepakt door het gemeentelijk team. Voor veel gemeenten was dit nieuw. In oktober en 

november 2021 en in februari 2022 zijn daarom workshops aangeboden aan trajectbegeleiders van de gemeenten, om de intake en trajectbegeleiding in de 

vingers te krijgen.  

In een aantal gemeenten, waaronder Eindhoven, is het niet gelukt om de intake en trajectbegeleiding door het gemeentelijk team op te pakken, en wordt de 

intake door een JGZ-professonal gedaan. Dit wordt gefactureerd aan de betreffende gemeente.  

In de gemeenten waar de intake wel door de gemeentelijke teams wordt opgepakt, zien we dat de tijd tussen de aanmelding en de intake regelmatig langer is 

dan wenselijk en ook is de kwaliteit wisselend is.  

Ondanks de workshop voor trajectbegeleiders blijkt het lastig om aanmeldingen snel op te pakken en de benodigde achtergrondinformatie voor het 

Vroeghulpteam voldoende uitgebreid te verzamelen, samen met de ouders. Hierdoor blijkt regelmatig tijdens de bespreking in het Vroeghulpteam dat 

relevante (onderzoeks)informatie over een kind ontbreekt. Terwijl de kracht van Vroeghulp juist is dat er vanuit een zo compleet mogelijk beeld door 

verschillende experts naar een casus gekeken wordt.  

 

Herbezinning 

We moeten daarmee erkennen dat de beoogde efficiënte en effectieve werkwijze (zie kader pagina 1) nog niet gerealiseerd is. We willen ons daarom 

bezinnen op de huidige werkwijze en stellen voor om in afstemming met een vertegenwoordiging van gemeenteambtenaren verschillende scenario’s uit te 

werken voor het uitvoeren van intake en trajectbegeleiding.  

 

  


