
Opening
De deelnemers werden hartelijk welkom geheten door 

de initiatiefnemer van deze dag: Susan Osterop, pro-

jectcoördinator Integrale Vroeghulp en Mirjam Sterk 

vanuit de Taskforce Integrale Vroeghulp. Onder de 

deelnemers bevonden zich medewerkers van gemeen-

ten, zorginstellingen en kinderdagverblijven, coördi-

natoren Integrale Vroeghulp en uiteraard mochten 

ouders niet ontbreken. Want, zoals Susan Osterop het 

zei: ‘Zonder ouders is een bijeenkomst over Integrale 

Vroeghulp niet compleet’. Casemanager Integrale 

Vroeghulp Rian van den Borne droeg een gedicht voor 

dat de 7-jarige Imre over haar broertje schreef. Hierna 

kwam de kenniscarrousel in beweging en kon elke 

deelnemer vier sessies bijwonen. 

Terugblik kenniscarrousel  
Integrale Vroeghulp
Op maandag 12 december 2016 vond de Kenniscarrousel Integrale 
Vroeghulp plaats. Vanuit het hele land kwamen bij Integrale Vroeg-
hulp betrokken mensen naar het inspirerende Seats2Meet in Utrecht.  
Daar deelden zij kennis en ervaringen in diverse werkvormen. Dit 
verslag geeft een impressie van de onderwerpen en sessies in woord 
en beeld.

 
Mijn broertje is speciaal,
Dus hij is niet normaal.
Ik heb het er moeilijk mee,
Dus het is niet oké.
Word hij ooit weer oké?
Maar nee…
Hij blijft speciaal.
Hij wordt nooit meer normaal.
Hij geeft geen kus,
Maar hij heeft toch een zus?

Door Imre (7)



 

Sessie 1 - Passende Kinderopvang
Nina Hogenboom, directeur van Media Kinderop-

vang toonde een filmpje over haar kinderopvang-

bedrijf dat intensief samenwerkt met Amerpoort, 

een instelling die zorg biedt aan mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Media Kinderopvang heeft vijf reguliere groepen en 

één groep ‘passende kinderopvang’ voor kinderen met 

een beperking. De eerste zes weken is een observatie-

periode waarna begeleiders en ouders aan tafel gaan 

om samen behandeldoelen te bepalen. De kinderen 

worden begeleid door speciaal geschoolde begeleiders 

en zorgverleners van Amerpoort, zoals de fysiothera-

peut, muziektherapeut en logopedist, bezoeken het 

kinderdagverblijf om in groepsverband of individueel 

met kinderen te werken. 

Alles onder één dak
“Ik vind het belangrijk om zorg en reguliere kinderop-

vang samen te brengen”, vertelt Nina. “Dat is fijn voor 

de kinderen die passende opvang nodig hebben. Zij 

krijgen alle therapie op een vertrouwde plek. Ze heb-

ben contact met de kinderen uit de reguliere groepen 

en bevinden zich in een ‘normale’ omgeving. Voor 

ouders is het praktisch dat onze zorggroep helemaal 

meedraait in het reguliere systeem. Broertjes en zus-

jes kunnen naar hetzelfde dagverblijf en we zijn in alle 

groepen gewoon van 8:00 tot 18:00 uur open. Vaak zie 

je dat kinderen die naar een medische dagopvang gaan, 

al om 15:30 uur moeten worden opgehaald.”

Contact met netwerk IVH
Er is contact met het regionale netwerk Integrale 

Vroeghulp. Nina: “Het netwerk verwijst ouders naar 

ons door en andersom komt het ook voor dat wij ou-

ders naar IVH verwijzen. Het kan zijn dat wij toch niet 

helemaal de juiste groep voor een kindje zijn. Als er 

bijvoorbeeld een grote taalachterstand is of er andere 

problemen spelen waar ons specialisme niet ligt.”

Sessie 2 - Observatie en diagnostiek-
groep Kiekeboe
Tijdens deze sessie stond Kiekeboe centraal. 

Deze observatie en diagnostiekgroep is een 

samenwerking tussen Kwink kinderopvang, 

Trajectum jeugd en opvoedhulp en Reinaerde. 

Ook wordt nauw samengewerkt met het CJG in 

Veenendaal.

Gerlinda van de Pol van Kiekeboe toonde een filmpje 

over de werkwijze van Kiekeboe en verwees voor de 

meest actuele informatie ook naar de website met ob-

servatiemogelijkheden voor jonge kinderen in Utrecht 

en Gelderland. 

Werkwijze Kiekeboe
Gerlinda: “Bij Kiekeboe worden kinderen tussen de nul 

en zeven jaar gedurende drie tot vier maanden geob-

serveerd en gevolgd in hun ontwikkeling. In die peri-

ode brengen we de ouders op verschillende momenten 

op de hoogte. Ook overleggen we over welke extra on-

derzoeken eventueel nodig zijn. Het programma wordt 

afgesloten met een advies aan ouders. Deze werkwijze 

voorkomt dat er een lange weg van onderzoekstrajec-

ten, twijfel en doorverwijzing ontstaat. Het was leuk 

om te merken dat de deelnemers aan de sessie onze 

In de bioscoop werden filmpjes vertoond 
aan de hand waarvan mensen met elkaar  
in gesprek gingen. 

    Bioscoop
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https://www.youtube.com/watch?v=Jj3_0fjElH8
https://www.youtube.com/watch?v=N4iBUnHOdU8
https://www.youtube.com/watch?v=N4iBUnHOdU8
http://www.observatiejongekind.nl/samenwerking.html
http://www.observatiejongekind.nl/samenwerking.html
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werkwijze interessant vonden. Sommigen kenden dit 

concept nog helemaal niet en wie weet kunnen zij er in 

hun regio ook iets mee.”

Zoeken naar een nieuwe structuur
“Voorheen kregen wij weleens kinderen doorverwezen 

vanuit het netwerk Integrale Vroeghulp. Maar in Vee-

nendaal is het netwerk IVH komen te vervallen. Het 

CJG is nog zoekende naar een nieuwe structuur. Ik kan 

me voorstellen dat het voor kinderen met zeer com-

plexe problematiek goed is als er meerdere specialis-

ten meekijken. Het leek mij zelf eerst nogal overweldi-

gend voor ouders om met zo veel specialisten om tafel 

te gaan, zoals bij IVH gebruikelijk is. Maar het blijkt 

dat dit wel meevalt, dat ouders zich serieus genomen 

voelen en het fijn vinden dat er zo goed en multidisci-

plinair gekeken wordt.

Sessie 3 - Het nieuwe werken met 
het digitale platform IVH 

Coördinatoren Integrale Vroeghulp Saskia Dulk 

(Flevoland en Overijssel) en Ria van Tienhoven 

(Zeeland) vertelden de aanwezigen enthousiast 

over hun persoonlijke ervaringen met werken via 

het digitale platform. 

Ria van Tienhoven: “Wij gebruiken het platform voor 

het werken met onze eigen teams. Hebben we een 

teamvergadering? Dan zet ik alle stukken online. Alles 

staat overzichtelijk bij elkaar en je kunt er altijd en 

overal bij. En ik hoef niet telkens een mailtje te stu-

ren als er een stuk wordt toegevoegd. Ik vind het ook 

prettig dat we dossiers van kinderen online kunnen 

vullen en dat ik niet al die documenten op mijn eigen 

harde schijf heb staan. Als ik mijn teamleden op iets 

alert wil maken, een interessant symposium of een 

nieuwsbericht bijvoorbeeld, gebruik ik hiervoor ook 

het online platform. Tussen de honderden mailtjes valt 

het niet op, hier wel.”

Teamleden communiceren via het platform
“Als je een nieuw systeem invoert, zitten mensen er 

vaak niet direct om te springen, maar wat dit platform 

betreft zeg ik: gewoon verplicht stellen. Want het is 

efficiënt en milieuvriendelijk. Ik stuur de stukken echt 

niet meer per post of per mail. Dus mensen moeten 

wel naar het platform. Laatst zag ik ineens dat teamle-

den inmiddels ook onderling via het platform commu-

niceren. Dat is helemaal geweldig! Ze kunnen obser-

vaties delen, elkaar vragen stellen, een zorgverlener 

vragen of hij de volgende keer ergens extra op wil let-

ten bijvoorbeeld. Of je kunt aankondigen dat je bij een 

ouder op bezoek gaat. Wie weet hebben anderen ook 

nog vragen voor deze ouder. Ik ben er erg enthousiast 

over en ik hoop dat velen het gemak van het platform 

gaan ontdekken!”

 

Meer weten? Bekijk dan de filmpjes over het digitale 

platform IVH of de factsheet over het digitaal 

platform. 

Worldcafé onderwerp 1 – Supportouders
Toen de gemeente Tilburg aan IVH Midden-

Brabant vroeg of zij ideeën hadden over laag-

drempelige innovaties in de zorg, dachten 

medewerkers direct aan het starten van een 

Facebookgroep voor ouders. Maar na het raad-

In het Worldcafé verzamelden de deelnemers 
zich rond statafels. Na een korte toelichting 
was er ruimte voor discussie en vragen. 

Worldcafé

https://integralevroeghulp.pleio.nl/instructie-videos
https://integralevroeghulp.pleio.nl/instructie-videos
http://www.integralevroeghulp.nl/media/42891/infosheet-platform-integrale-vroeghulp-02.pdf
http://www.integralevroeghulp.nl/media/42891/infosheet-platform-integrale-vroeghulp-02.pdf


plegen van verschillende ouders bleek dat zij 

meer behoefte hebben aan persoonlijk contact. 

Daaruit is de pilot Supportouders ontstaan. 

“Ouders bij het proces betrekken is belangrijk bij 

Integrale Vroeghulp en ook in dit traject zien we weer 

dat de wensen van ouders soms anders zijn dan je 

zelf inschat”, vertelt projectleider Sylvia Bodbijl. “Een 

op een contact met een ouder die ervaring heeft met 

een IVH-traject bleek hen het meest aan te spreken. 

Er komt veel op ouders af, ze voelen zich onzeker en 

weten soms niet waar ze moeten beginnen. Wat is het 

dan fijn als iemand die hetzelfde heeft meegemaakt je 

kan steunen, vragen kan beantwoorden, je de weg kan 

wijzen.”

Er is subsidiegeld om dit idee verder uit te werken en 

tijdens de discussie werd gesproken over hoe dit initi-

atief duurzaam geborgd kan worden. De deelnemers 

waren het erover eens dat de coördinatie en het ma-

ken van de matches tussen vraag- en supportouders 

om een betaalde functie vraagt. Bij het brainstormen 

over de financiers werden de gemeente, de zorgver-

zekeraar en IVH genoemd. ‘Bedenk wie er het meeste 

baat bij heeft, dat is de partij bij wie je het meeste 

kans hebt op financiering’, stelde een van de deelne-

mers. Ook werd gesproken over een vrijwilligersver-

goeding voor de supportouders. Conclusie was dat je 

hier erg mee moet uitkijken, omdat je niet wilt dat dit 

de drijfveer is om mee te doen. Een kostenvergoeding 

voor bel- en reiskosten zou wellicht een betere optie 

zijn. 

 

Wil je meer weten over deze pilot, bekijk dan het 

factsheet ‘Supportouders Integrale Vroeghulp Tilburg’ 

Onderwerp 2 – IVH Expertise en wijk-
teams
Hoe kan IVH een onderdeel zijn van de wijk-

structuur in de verschillende gemeenten?

Hebben we IVH eigenlijk wel echt nodig? En zo 

ja, kunnen we met meerdere gemeenten sa-

men optrekken? In de regio Haaglanden gaf een 

onderzoek antwoord op deze vragen. Conclusie: 

IVH-expertise kun je niet uitsmeren over lokale 

teams. 
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https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/download/47802822


Priscilla Stikkolorum, beleidsmedewerker Jeugdhulp/

Jeugdgezondheidszorg bij de gemeente Rijswijk en 

coördinator IVH Emelie Sloots vertelden over de 

uitkomsten. “We hebben de betrokken elf gemeenten 

gevraagd wat de meerwaarde van IVH is. We wilden 

ook weten of hun lokale teams zelf IVH-expertise in 

huis hebben. De elf gemeenten zijn het er unaniem 

over eens dat IVH meerwaarde heeft. Via IVH is er 

een goede connectie met het bovenlokale zorgaanbod, 

bijvoorbeeld van de verschillende ziekenhuizen en 

specialistische zorginstellingen. Een centraal aan-

spreekpunt werkt efficiënter dan wanneer bovenlokale 

instellingen met alle gemeenten of zelfs teams apart 

contact moeten onderhouden.” 

In dit factsheet lees je hoe de deelnemende gemeen-

ten op verschillende manieren de link tussen de wijk-

jeugdteams en IVH leggen en hoe de bekostiging is 

geregeld. Lees hier meer over onderzoek ‘samenhang 

lokale (jeugd)wijkteams in Integrale Vroeghulp’. 

Onderwerp 3 – Regionaal borgen, hoe?
“Op welke manier je Integrale Vroeghulp re-

gionaal en landelijk kunt borgen, is nog lang 

niet overal helder”, stelde Peter van den Broek, 

adviseur bij de Taskforce Integrale Vroeghulp. 

“Wel ontstaat inmiddels het besef dat je niet alle 

onderdelen van jeugdzorg die zijn overgegaan 

naar de gemeenten, lokaal kunt neerleggen.”

“Echt specialistische kennis en expertise bijvoorbeeld. 

Daarom moeten we samen kijken naar hoe je op een 

flexibele manier verbindingen kunnen leggen. Zodat 

mensen elkaar wel weten te vinden wanneer dat nodig 

is. De werkdruk in de wijkteams is vaak hoog. Mede-

werkers hebben dan onvoldoende tijd om breder naar 

problematiek te kijken en voor een multidisciplinaire 

aanpak te kiezen, terwijl dat zo veel meerwaarde kan 

hebben.”

Tijdens deze sessie presenteerde Peter drie varianten 

van regionale borging. “Er bestaan uiteraard meer mo-

gelijkheden, maar dit zijn de hoofdvarianten. We willen 

gemeenten en andere betrokken partijen hiermee een 

richting geven. Een basis van waaruit je zelf verder 

kunt ontwikkelen. Het veldpartijenmodel komt het 

meest in de buurt van hoe Integrale Vroeghulp voor de 

transitie was georganiseerd. Maar ook al bouw je op 

dit model voort, dan nog kan de werkwijze erg afwij-

ken van die in de oude situatie. Je moet er ook niet 

naar streven het zoals vroeger te blijven doen. Het kan 

altijd beter en dan biedt verandering ook kansen. Wie 

weet kun je bijvoorbeeld – nu je het toch anders gaat 

organiseren – wel veel meer digitaal gaan werken.”

Klas 1 – Goudvis
Veertien organisaties in de regio Midden-Holland 

werken samen in Integrale Vroeghulp/Goudvis. 

Goudvis staat voor Gouda - Vroeg – Integraal – 

Signaleren. Kenmerkend voor de Goudvispoli is 

de multidisciplinaire benadering door organisa-

ties vanuit de hele regio. De trajectbegeleiders 

IVH zijn werkzaam in de sociale teams van de 

gemeenten die samen de IVH-coördinatie finan-

cieren.

In de school werd kennis gedeeld uit ver-
schillende regio’s. Uiteraard was er na de 
korte presentaties ruimte voor het stellen 
van vragen. 

De School
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https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/download/46293072
https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/download/45590752
https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/download/45590752
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/hoe-borgt-u-ivh-in-regio-bekijk-gemeentelijke-varianten
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/hoe-borgt-u-ivh-in-regio-bekijk-gemeentelijke-varianten


Het succes van de Goudvispoli Is vooral toe te schrij-

ven aan de kracht van de verschillende disciplines 

die in zeer kort tijdsbestek een totaalbeeld vormen. 

Coördinator Joke Snel: “Het is voorgekomen dat een 

kind al twee jaar zonder succes aan het ‘dokteren’ was 

en na een bezoek aan de Goudvispoli wel snel werd 

verwezen naar de juiste hulp. Doordat we op hetzelfde 

moment vanuit verschillende invalshoeken naar een 

kind kijken, kan het totaalplaatje ineens duidelijk zijn. 

Dit verhoogt de kwaliteit van zorg en is ook kostenbe-

sparend.”

Kansen en uitdagingen
Juist in de tijd van transformeren en veel verande-

ringen zijn er zeker kansen en uitdagingen waar de 

Goudvis aan kan werken en die deelnemers aan deze 

sessie ook herkenden. Hoe kan een netwerk Integrale 

Vroeghulp meebewegen met de speerpunten binnen 

de diverse gemeenten? Ook zijn ontwikkelingen per 

gemeente verschillend, dus hoe sluit en regionaal net-

werk hier goed op aan? 

Lees meer details over Goudvis in de online factsheet. 

Klas 2 – Vroeg erbij
In de provincie Groningen kopen de 23 gemeen-

ten de jeugdzorg gezamenlijk in.  Doel daarbij 

is een dekkend zorglandschap te creëren voor 

alle jeugdigen en gezinnen dat voor een deel is 

samengesteld uit bestaand zorgaanbod. Daar-

naast is er ruimte voor vernieuwend integraal 

en domein overstijgende aanbod, waaronder het 

Vroeg Erbij Team.

“In Vroeg Erbij zijn ‘Integrale Vroeghulp’ en het ‘Team 

Vroegsignalering’ samengegaan”, legde Jolanda 

Siegers, coördinator Vroeg Erbij Groningen tijdens 

deze sessie uit. “Integrale Vroeghulp is een samen-

werking van MEE Groningen, Kentalis, Visio, Elker, 

NOVO, Accare en het UMCG. Team Vroegsignalering is 

een samenwerking tussen de GGD en Jonx. Door de 

samenvoeging van de kennis en ervaring van beide 

teams ontstaat een integraal preventief en aansluitend 

aanbod.”

Coördinatie op provinciaal niveau
“De coördinatie voor Vroeg Erbij is centraal gecontrac-

teerd voor alle gemeenten bij MEE Groningen. Deze 

coördinatie wordt provinciaal uitgevoerd en bestaat uit 

het beheren van de aanmeldingenstroom, maar ook 

het begeleiden van de lokaal werkende casemanagers 

en het faciliteren van de werkzaamheden van het pro-

vinciale expertiseteam valt hieronder.” 

Wil je meer weten over Vroeg Erbij? Bekijk dan de 

factsheet en de folder van het Vroeg erbij team.

Klas 3 – Expertisenetwerk jonge kind
Coördinator VTO-Vroeghulp Evalien Blanken ver-

telde tijdens deze sessie over het Expertisenet-

werk jonge kind dat in Amsterdam is ingericht. 

Dit is een kennisnetwerk waaraan 21 instellingen 

deelnemen. Zij vaardigen experts af die samen 

als expertiseteam beschikbaar zijn voor consul-

tatie en advies. 
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De expertise van het netwerk VTO-Vroeghulp is ge-

bundeld in het expertiseteam. De trajectbegeleiding 

en coördinatie van IVH wordt al sinds 2001 verzorgd 

door MEE. Deze vorm van ondersteuning gaat mee 

met de transformatie en gaat op in het Expertisenet-

werk jonge kind. 

Er wordt gewerkt met Ouder en Kind Teams (OKT) in 

de wijk. Aan elk team is een expert jonge kind ver-

bonden die benaderd kan worden voor overleg en ad-

vies. Indien nodig kan er vanuit het expertisenetwerk 

een brede analyse gedaan worden door een team van 

experts. Ouders worden hierbij standaard uitgenodigd, 

net als de medewerkers van het OKT. Een trajectbe-

geleider coacht ouders en OKT-medewerkers bij het 

uitvoeren van de adviezen.

Meer weten? Bekijk dan de factsheet.

Gesprek 1 – Ik ben consulent jonge 
risicokinderen
Wat doet een consulent jonge risicokinderen 

(CJRK)? Agnes Kruiper vertelde het tijdens dit 

kringgesprek uit eigen ervaring en beantwoord-

de de vragen van de deelnemers. 

Een goede samenhang tussen zorg en onderwijs: 

daarin investeren de consulenten jonge risicokinde-

ren die sinds enkele jaren actief zijn in verschillende 

regio’s in Friesland. Zij zijn experts op het gebied van 

onderwijs aan jonge kinderen en adviseren ouders, 

scholen en professionals. De consulenten participeren 

in de multidisciplinaire IVH-teams. Zo wordt vroeghulp 

versterkt door onderwijsexpertise. 

Misplaatsingen voorkomen
De CJRK verzamelt informatie om de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van een kind in kaart te 

brengen. Dat doet zij op basis van eigen observaties, 

gesprekken met bijvoorbeeld peuterspeelzaalmede-

werkers en besprekingen met het vroeghulpteam. 

Alles gebeurt in overleg met de ouders. Zo ontstaat 

een verslag dat inzichtelijk maakt wat een kind nodig 

heeft en wordt duidelijk welke school of dagbesteding 

hier het best bij past. Zo worden ‘misplaatsingen’ 

voorkomen. Dat is uiteraard prettig voor het kind maar 

ook voor de leerkracht die een kind dat extra aandacht 

nodig heeft in de klas krijgt. Ook door de ouders wordt 

deze werkwijze als zeer prettig ervaren. 

Meer weten over de consulent jonge risico kinderen en 

de opgedane ervaringen in Friesland? Bekijk dan de 

factsheet. 

Gesprek 2 – Ik ben casemanager
De functie casemanager: wat houdt deze in en 

waar kan deze het beste worden ondergebracht? 

Rian van den Borne is coördinator Integrale 

Vroeghulp en casemanager in de regio Midden-

Brabant. Zij nodigde de aanwezigen uit om erva-

ringen uit te wisselen.

Tijdens het kringgesprek gaf een expert 
een korte intro over zijn of haar expertise 
binnen het IVH-netwerk, waarna er tijd 
was voor een goed gesprek. 

     Kringgesprek
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De regio Midden-Brabant omvat de gemeente Til-

burg en een aantal omliggende gemeenten. Rian: 

“Per gemeente is de functie van casemanager anders 

ingericht. De gemeente Tilburg onderkent dat IVH erg 

belangrijk is. Het is een vak apart en zij hebben ervoor 

gekozen om dit niet op te laten gaan in de wijkteams. 

IVH vormt een apart team van vier casemanagers in 

de toegang en dit team kan zelf beschikkingen maken. 

De casemanagers zijn in dienst van MEE. De uitdaging 

is om verbinding te houden met de wijkteams. Ervoor 

te zorgen dat we in beeld blijven bij de GGD, het con-

sultatiebureau, instellingen voor maatschappelijk en 

welzijnswerk… We blijven verwijzingen binnenkrijgen, 

maar het is hard werken. We investeren dan ook veel 

in het onderhouden van relaties. Als er een kind wordt 

aangemeld neem ik bijvoorbeeld altijd even persoon-

lijk contact op met de huisarts om te vragen of die 

op de hoogte is van de aanmelding en van Integrale 

Vroeghulp. Dit is hoe het in Tilburg gaat, maar de om-

liggende gemeenten hebben een andere werkwijze.”

Dat elke gemeente het anders regelt, herkennen de 

aanwezigen maar al te goed. Zij vinden dit jammer 

omdat de ‘prachtige regionale structuur die er lag, 

nu weg is, en het netwerk begint te wiebelen’. Het is 

onoverzichtelijk dat de casemanagers soms binnen het 

CJG geplaatst zijn en ergens anders weer binnen het 

gemeentehuis. ‘Door al die verschillende werkwijzen 

is de verbinding minder sterk.’ Volgens een van de 

deelnemers maakt het ‘dat er de afgelopen twee jaar 

vooral veel aandacht uitging naar dwang- en drangza-

ken’. Brandjes blussen, terwijl casemanagers vooral 

preventief aan de slag willen. ‘Ik wil er op tijd bij zijn, 

de juiste zorg op de juiste plek leveren, zodat kind en 

ouders verder kunnen en we brandjes blussen zo goed 

mogelijk voorkomen. Dat is waar mijn hart ligt’. 

Goede coördinatie wordt als voorwaarde genoemd 

voor borging van IVH en het op peil houden van ken-

nis. Maar wie gaat dat betalen? De tip om binnen je 

eigen gemeente beleidsmakers op de hoogte te hou-

den van de problematiek en de manier waarop goed 

gecoördineerde IVH een verschil kan maken nemen de 

deelnemers ter harte. 

Lees hier meer over de regio Midden-Brabant

Gesprek 3 – Ik ben kinderarts
Bas Zegers is als kinderarts betrokken bij Inte-

grale Vroeghulp. Hij besprak met de deelnemers 

verschillende manieren van het betrekken van de 

kinderarts bij Integrale Vroeghulp. 

Tijdens zijn werk in Maastricht participeert Bas vanaf 

de start in de vroeghulptrajecten en ziet hij alle ou-

ders en kinderen tijdens het multidisciplinair overleg. 

Nu werkt hij ook in Eindhoven en is ook daar lid van 

het multidisciplinaire team. “Ze hebben een andere 

werkwijze dan in Maastricht. In Eindhoven doet meest-

al een orthopedagoog de intake bij het gezin thuis. 

Diegene maakt dan direct een filmpje dat wij bekijken 

en bespreken in het multidisciplinair overleg waar ook 

de ouders bij zijn. Voor mij werkt dit veel efficiënter. 

Als ik alle kinderen zie, is het in 80% van de gevallen 

zo dat ik er als kinderarts niet veel mee kan. Nu bekijk 

ik het filmpje en bepaal ik of het nodig is om het kind 

te zien.”
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Voordelen van een kinderarts in het team

Als een van de voordelen van het betrekken van de 

kinderarts in het IVH-team noemt Bas dat je kinderen 

buiten het ziekenhuis kunt houden. “We moeten niet 

onnodig medicaliseren. Als ik tijdens het overleg heel 

duidelijk tegen ouders kan zeggen dat verdere onder-

zoeken in het ziekenhuis niet nodig zijn, zijn zij op dat 

punt gerustgesteld en voorkomen we onnodig zieken-

huisbezoek. Mocht dat juist wel nodig zijn dan zijn de 

verwijslijntjes kort, want IVH mag bij ons rechtstreeks 

verwijzen. Vervolgens ken ik de weg binnen het zie-

kenhuis en kan ik collega’s met een ander specialisme 

ook snel mee laten kijken.”

Regel een kinderarts!

Het blijkt dat bij een groot deel van de aanwezigen 

geen kinderarts standaard in het IVH-team partici-

peert. Hierover zegt Bas: “Probeer dit te regelen. Zoek 

uit wie zich binnen de vakgroep van het ziekenhuis 

het meest bezighoudt met ontwikkelingsproblematiek. 

Ieder heeft nu eenmaal zijn eigen hobby. En ga met 

diegene in overleg. Ziekenhuizen moeten meer met 

de buitenwereld praten. Dat staat ook in de visie van 

de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

Maak duidelijk wat de meerwaarde van IVH is voor 

ouders en kinderen. Maar vertel ook hoe de kinderarts 

het zichzelf makkelijk kan maken door samen te wer-

ken. Aan de ene kant krijgen zij gerichte verwijzingen 

en levert het dus geld op. Aan de andere kant voor-

kom je onnodige verwijzingen, omdat kinderen via IVH 

direct bij de juiste instelling of specialist terechtko-

men. Wat daar tegenover staat, is per regio verschil-

lend, van meekijken op papier tot bijvoorbeeld eens 

per maand aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair 

overleg. Het lijkt mij toch zeer de moeite waard!”

Lees hier een eerdere verschenen artikel over “kinder-

artsen waardevol in multidisciplinair team IVH”

Een beeld zegt meer…

De sfeer van deze welbestede middag proef je als je 

het fotoalbum bekijkt. Dit staat op het digitale plat-

form IVH. Hier kun je ook de van de kenniscarrousel 

gemaakte cartoons bekijken en downloaden.

Colofon: 

Tekst: Christie Manintveld, Manintveld Tekst & Ontwerp

Cartoons: Lex Dirkse

Opmaak: Patroeska Engel, WEBENGEL

Coördinatie: Susan Osterop

Info@integralevroeghulp.nl 

www.integralevroeghulp.nl

Digitaal platform: https://integralevroeghulp.pleio.nl

December 2016

Onderdeel van de bijeenkomst was een 

grote leestafel. Zowel de initiatiefnemers 

als de deelnemers legden hier informatie 

neer. Van het tijdschrift ‘Vroeg’ en facts-

heets met interessante praktijkvoorbeel-

den tot folders over passende kinderop-

vang. Het leesvoer vond gretig aftrek en 

werd ter plekke ‘verorberd’ of in de vrolijk 

gekleurde tasjes die klaarlagen meegeno-

men. Alle factsheets zijn ook te lezen in de 

kennisbank op het digitaal platform IVH. 

  De leestafel
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