
Passende hulp voor kinderen en jongeren, ook bij 
complexe zorgvragen. Daarvoor staan jeugdhul-
paanbieders en gemeenten samen aan de lat. Aan 
de jeugdregio’s wordt gevraagd om (boven)regio-
nale expertteams in te richten. Zo komt een lande-
lijk dekkend netwerk dat hulp garandeert aan jeug-
digen met (zeer) complexe zorgvragen. 

Maar hoe kunnen we ‘complexe zorgvragen op 
latere leeftijd’ voorkomen? Vroegtijdige signale-
ring bij jonge kinderen en passende hulp op zeer 
jonge leeftijd blijkt effectief te zijn1. Dit moet dan 
wel komen van ‘de beste mensen aan de voorkant 
van de zorg’. Ook in het zorglandschap specialisti-
sche jeugdzorg begint men oog en oor te krijgen 
voor expertteams aan het begin van de zorgketen.

Ontwikkeling van het jonge kind nog zeer diffuus
In het prille leven van een kind is het essentieel dat 
ouders aan het roer staan. Als zij zorgen hebben over 
de ontwikkeling van hun kind, is het gesprek met een 
diagnostisch kernteam van grote meerwaarde. De 
ontwikkelingsgebieden van het jonge kind zijn erg in 
elkaar verweven. Daardoor is het vaak moeilijk te 
diagnosticeren wat er nu precies aan de hand is. Dit 

1  www.heckmanequation.org

vraagt andere specifieke deskundigheid. Door vroeg 
te signaleren, leg je de basis voor een goede start in 
de ontwikkeling. Het (specialistische) netwerk van het 
jonge kind is van groot belang om snel te schakelen 
en te evalueren bij veranderingen en vragen. 

Hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit? 
• Wanneer ouders zich zorgen maken over de ont-

wikkeling van hun kind (in de leeftijd van 0-7 jaar), 
kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met 
Integrale Vroeghulp. 

• Na de aanmelding gaat de casemanager in op de 
vragen die ouders hebben. Met toestemming van 
de ouders wordt zoveel mogelijk informatie over 
het kind verzameld, bijvoorbeeld van kinderdagop-
vang, onderwijs, jeugdgezondheidsdienst. 

Vroeg erbij: integrale 
vroeghulp in elke gemeente

Anne-Riet van Haaren is coördinator 

Integrale Vroeghulp en Expertiseteam voor 

de regio Midden-Brabant. Zij legt uit 

waarom het van groot belang is dat er 

naast het ‘0 -100 jaar team’ een speciaal 

expertteam is voor het jonge kind. 

Lees hier haar ervaringen en tips.

http://www.heckmanequation.org


• Het kernteam bestaat uit een logopedist, gedrags-
deskundige, arts en fysiotherapeut. Dat team advi-
seert de ouders en stelt samen met hen een plan 
van aanpak op. De centrale vraag is: ‘Is er iets met 
mijn kind aan de hand , wat is er aan de hand en 
welke past ondersteuning hierbij?’.

• De ouders zijn aanwezig tijdens het kernteamover-
leg. De casemanager ondersteunt bij de realisatie 
van de hulp en onderhoudt contact met de ouders 
en de hulpverleners die bij het kind betrokken zijn. 
Op deze manier is er coördinatie en bewaakt zij het 
hulpverleningsproces.

Integrale Vroeghulp - Zorg dichtbij ‘avant la lettre’
Integrale Vroeghulp is in regio Midden Brabant ont-
staan uit twee andere teams die daar al actief waren 
voor het jonge kind. Deze zijn 15 jaar geleden samen-
gevoegd tot één team, waarbij twee casemanagers 
aangetrokken werden die de ondersteuning aan 
ouders boden. De invloed van de transformatie in 
2015 in de regio Midden-Brabant bleef beperkt, 
omdat alle betrokken gemeenten de meerwaarde en 
de werkwijze van IVH onderkenden en waardeerden.

Wat zijn jullie ontwikkelpunten? 
Omdat de transformatie een andere manier van 
samenwerken vraagt, willen we de kennis delen (die er 
ligt bij alle betrokkenen bij IVH) met de wijkteams 
door het organiseren van informatieve (inhoudelijke) 
bijeenkomsten. Mijn droom voor Midden-Brabant is 
stabiliseren wat we nu hebben én ervoor zorgen dat 
jonge kinderen en hun ouders op een herkenbaar 
punt hun zorgen kunnen bespreken waarbij ze 
gehoord worden door deskundige en bevlogen case-
managers. Hopelijk kunnen we het specialisme van 
het IVH-team verder doorontwikkelen.Graag willen we 
de hernieuwde contacten met de kinderartsen verder 
opbouwen en structureel inbedden in de expert-
teams.

Gemeente Gilze-Rijen aan het woord
Yvette Smeets (beleidsambtenaar Gilze-Rijen) vertelt 
waarom het IVH expertteam jonge kind onmisbaar is: 
‘Je zal zelf maar een kind krijgen, dat zich anders ont-
wikkelt dan je wilt - dan beland in je in een onzekere, 

stressvolle situatie. Je wilt dat de beste experts dan 
met je meelopen om te ontdekken wat de juiste zorg 
is voor jou en je kind. Wij als gemeenten zijn en willen 
verantwoordelijk zijn om deze zorg voor ouders goed 
te organiseren. 

De specifieke expertise jonge kind is niet vaak nodig, 
maar als het nodig is, moet het beschikbaar zijn. 
Deze expertise kun je niet bundelen in een expert-
team 0 -100 jaar. Dat moet je apart faciliteren. 
Organiseer dus dit expertiseteam regionaal; dan kost 
het je als individuele gemeente relatief weinig. En 
beweeg mee met de ontwikkelingen in de jeugdhulp; 
houd niet vast aan oude concepten, maar bied maat-
werk. Doe wat nodig is, en trek daarin zowel in de 
uitvoering, ambtelijk al bestuurlijk samen op.

Heb je tips voor andere gemeenten?
Onderken het belang van het signaleren en het opzet-
ten van een dekkend netwerk voor jonge kinderen 
waarbij er zorgen zijn over ontwikkelingsproblemen. 
De ervaring met het regionaal expertiseteam 0 -100 jr 
leert dat repareren veel meer tijd en geld kost als het 
al te repareren valt…

Voor vragen en meer informatie:
Wilt u weten hoe de Expertise Jonge Kind (Integrale 
Vroeghulp) in uw regio is georganiseerd of zelf 
Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan con-
tact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia, 
06  36 41 80 17, jrunia@ncj.nl of Lieke van der Meulen, 
06 13 13 64 99, lvandermeulen@ncj.nl 

Heeft u vragen over regio Midden Brabant? Dan kunt 
u contact opnemen met Anne-Riet van Haaren, 013-
4643262, a.vhaaren@integralevroeghulpmb.nl 
• Artikel Ruud Grondel ‘Integrale Vroeghulp is en 

blijft nodig voor ‘puzzelkind’’
• Artikel Anne-Riet van Haaren ‘Aanbieders en ge-

meenten trekken samen op in Midden-
Brabant’(team 0-100)

• www.vng.nl/ivh
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