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VVrrooeegg,,  VVoooorrttdduurreenndd,,  IInntteeggrraaaall
Ketens van vroege signalering, diagnostiek, zorg, onderwijs en 

ondersteuning voor kinderen met een beperking en hun ouders 

is tot stand gekomen door samenwerking van:

ActiZ (jeugdgezondheidszorg)

BOSK (Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders)

MEE Nederland

Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) 

Revalidatie Nederland

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  

WEC-Raad (Speciaal Onderwijs)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
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HHeett  kkiinndd  vvoooorroopp

HHeett  lleevveenn  vvaann  eeeenn  ggeezziinn

IInnzzeetttteenn  oopp  pprreevveennttiiee

LLaannddeelliijjkkee  EExxppeerriimmeenntt  VVrrooeegg,,  VVoooorrttdduurreenndd  eenn  IInntteeggrraaaall

KKnneellppuunntteenn  iinn  ddee  ddaaggeelliijjkkssee  pprraakkttiijjkk

BBiijjllaaggee::  TTooeelliicchhttiinngg  bboouuwwsstteenneenn  EExxppeerriimmeenntt  VVVVII

SScchheemmaa  bboouuwwsstteenneenn  VVVVII

PPAAGGIINNAA

33

55

77

99

1122

1155

1166





Dit Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) pamflet Het kind voorop, een visie op zorg, ondersteuning en onderwijs is
speciaal geschreven voor de ministeries van VWS, OC&W en Jeugd en Gezin. Met dit pamflet wordt aan hen
gevraagd om de knelpunten, beschreven in dit pamflet, van oplossingsrichtingen te voorzien. Dit door in geza-
menlijkheid de keten van de zorg, gezinsondersteuning en onderwijs te optimaliseren voor kinderen met een be-
perking. Het kan en mag niet zo zijn dat ouders hinder ondervinden van systemen en regels die juist bedacht zijn
om zorg en onderwijs te verbeteren.  Zorg en onderwijs in samenhang organiseren is nodig waarbij het belang van
het kind vooropstaat. Het Experiment VVI werkt hieraan door ketenzorg te ontwikkelen, te onderzoeken en te
komen tot landelijke resultaten. 

CCoonnccrreeeett  vvrraaggeenn  wwiijj  vvaann  uu::

1. De werkwijze rond integrale aanpak is lonend. In Vroeg, Voortdurend, Integraal worden de bouwstenen voor deze integrale

aanpak tot eind 2010 ontwikkeld. In 2010 kijken we naar de mogelijkheden van financiering voor borging van uitvoering in 

2011 en verder. De stap in 2011 is de bouwstenen te implementeren in de regionale netwerken die een keten vormen van 

vroegsignalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg. 

2. Als de effectiviteit van preventieve gezinsondersteuning bewezen is, maak dan een keuze voor organisatie/financierings-

vorm, zodat hulpverlenende instanties tot uitvoering kunnen komen. Om ‘evidence’ empirisch aan te kunnen tonen is 

een overbruggingsfinanciering voor preventieve gezinsondersteuning binnen de regionale projecten voorwaardelijk.

3. Verleen financiering voor het realiseren van langdurige trajectbegeleiding aan gezinnen. Dit geeft ruimte om een samen-  

hangend (hulp)aanbod te realiseren gedurende de hele ontwikkeling van het kind.   

4. Neem maatregelen om verantwoorde zorg-onderwijs arrangementen voor kinderen met een beperking te organiseren,   

zodat ook zij onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. 

Wij vragen uw gezamenlijke aandacht en inzet zodat zorg, ondersteuning en onderwijs aan kinderen met een
beperking en hun ouders zich verder kan verbeteren! 

HHeett  kkiinndd  vvoooorroopp
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Eva wordt geboren op 6 juli 2006. Ze is wat laat met praten. Ze kijkt veel rond, maar contact dat wordt al
lastiger. Eva is een prachtig meisje met gouden krullen. Haar ouders zijn trots op haar, maar ze hebben grote
zorgen. Eva heeft waarschijnlijk een verstandelijke beperking. Alle tijd wordt nu opgeslokt door het vinden van
passende zorg en ondersteuning. Eva is het kind van de rekening, voor haar geldt: hoe eerder de zorg, hoe
groter de bijdrage aan haar latere functioneren. Voor de ontwikkeling van Eva is ook ondersteuning en begelei-
ding van het gezin dringend nodig, evenals een goede samenhang tussen zorg en onderwijs. In vakjargon aan-
geduid als preventieve gezinsondersteuning, langdurige trajectbegeleiding voor het gezin en passende zorg-
onderwijsarrangementen.

Het leven van een gezin waar een kind met een beperking wordt geboren, is zwaar. Er zijn in Nederland minimaal 9.000

gezinnen met een kind met een (verstandelijke, lichamelijke of meervoudige) beperking, in de leeftijd van 0-7 jaar. Dit

aantal is veel groter als we kinderen met een chronische ziekte erbij nemen. Ouders krijgen te maken met de wereld van de

zorg, waar wachten, uitzoeken en professionele opvattingen aan de orde zijn: verschillende stelsels, aparte bronnen van

financiering en diverse toegangen om zorg, ondersteuning en onderwijs te regelen. Met nog te vaak als gevolg dat kinderen

met een beperking (te) laat worden gediagnosticeerd, gezinnen worden zwaarder belast omdat het vinden van passende

zorg, ondersteuning en onderwijs een eindeloze zoektocht blijkt te zijn. 

KKwwaalliitteeiittssiimmppuullss
Het Experiment Vroeg, Voortdurend en Integraal (VVI)  werkt aan een kwaliteitsimpuls voor de gehele keten van zorg,

ondersteuning en onderwijs. De focus ligt op een landelijk dekkende voorzieningenstructuur om de integratie en partici-

patie van kinderen met een beperking te verbeteren. Daarbij dienen de bestaande netwerken integrale vroeghulp als basis.

Het Experiment is ruim 1,5 jaar gaande, maar de verschillende stelsels en financieringsbronnen belemmeren de voortgang

en daarmee hetgeen VVI nastreeft. 

SStteeuunn  vvaannuuiitt  mmiinniisstteerriieess
Staatssecretaris mevrouw Sharon Dijksma heeft tijdens een werkbezoek aan het Experiment VVI (februari 2009) toegezegd

de geschetste problematiek aan te kaarten bij haar collega’s. VVI vraagt aan de ministeries van VWS, OC&W, Jeugd en

Gezin de samenwerking binnen de keten te faciliteren en door ondersteuning van het Experiment VVI in gezamenlijkheid

bij te dragen aan de verbetering van zorg, ondersteuning en het onderwijs voor kinderen met een beperking.

Het leven van een gezin
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1 Partners in het Experiment VVI zijn: ActiZ, BOSK, MEE Nederland, Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde, 
Revalidatie Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Wec-Raad en Zorgverzekeraars Nederland.     
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Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vroege opsporing van een beperking bij kinderen op de langere
termijn onnodige achterstanden helpt voorkomen (tertiaire preventie). In de eerste twee levensjaren is de
plasticiteit van de hersenen het grootst. Daarna neemt dat geleidelijk af. Door pas in latere levensjaren inter-
venties te plegen, blijven potentiële ontwikkelingmogelijkheden onbenut. Inzet plegen op vroege opsporing van
beperkingen levert uiteindelijk een betere kwaliteit van leven voor het kind en het gezin. Vroegtijdig starten met
zorg en ondersteuning betekent vanuit een macro-economisch perspectief het voorkomen van (duurdere)
inhaalslagen op de langere termijn. In de Troonrede 2009 wordt gewaarschuwd dat bij ongewijzigd beleid
onwenselijke gevolgen optreden voor de betaalbaarheid van de zorg en onderwijs. Het politieke credo luidt:
inzetten op preventie.

Ouders hebben baat bij tijdige ondersteuning in deze verzwaarde opvoedtaak. Het hebben van preventieve gezinsonder-

steuning kan het verschil uitmaken of het kind op termijn thuis kan blijven functioneren en wonen of in een instelling moet

worden geplaatst. Preventieve gezinsondersteuning is niet vanzelfsprekend: het aanbod is beperkt en de financiering voor

preventieve maatregelen ontbreekt nagenoeg. 

LLaannggdduurriiggee  ttrraajjeeccttbbeeggeelleeiiddiinngg
Naast de opvoedtaak regelen ouders ook alle voorzieningen en hulpmiddelen die hun kind nodig heeft als het gaat om

zorg, ondersteuning en onderwijs. Om hen te ontlasten kunnen zij aanspraak maken op trajectbegeleiding totdat het kind

vijf jaar is. Ouders hebben echter behoefte aan een langduriger vorm van trajectbegeleiding gedurende de gehele ontwik-

keling van het kind. Voor deze vorm van (langdurige) begeleiding ontbreekt echter de financieringsgrondslag. 

VVeerraannttwwoooorrdd  oonnddeerrwwiijjss
Een volgende fase gaat in als het kind 4 jaar wordt en naar school gaat. Dit betekent het zoeken en regelen van geschikt

onderwijs. Het houdt ook in dat het kind vanuit de ‘zorg’ naar het ‘onderwijs’ gaat, waarbij een ‘warme overdracht’ de

standaard hoort te zijn. Is het kind eenmaal op school geplaatst dan zijn faciliteiten nodig vanuit het perspectief van de

zorg, ondersteuning en het onderwijs. Door het ontbreken van een goede samenwerking tussen zorg, ondersteuning en

onderwijs komt er geen eenduidige aanpak tot stand. Dat geldt ook voor een maatwerkbenadering. Door een tekort aan

zorg-onderwijs arrangementen hebben scholen moeite op verantwoorde wijze onderwijs te verlenen aan kinderen met

een beperking. Zonder deze voorzieningen ligt uitval op de loer.

Inzetten op preventie
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Om de hulp aan gezinnen met een kind met een beperking of chronische ziekte te verbeteren, is het plan
Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) gemaakt. In de periode september 2008 tot eind 2010 gaat dit experiment
van start binnen het Transitieprogramma in de Langdurende Zorg (TPLZ). In het experiment van VVI bouwen
regionale projecten aan een netwerk van vroege signalering, diagnostiek, trajectbegeleiding, preventieve gezins-
ondersteuning en samenhangende arrangementen van onderwijs en zorg.

SSttaarrtt  VVVVII
In 2005 constateerden ouders en cliëntenorganisaties, maar ook branche- en beroepsorganisaties, dat voor de zorg en

ondersteuning aan kinderen met een beperking en hun ouders een extra impuls nodig was. Gezamenlijk stelden zij in 2006

een intentieverklaring op. Als ambitie werd een landelijk dekkende voorzieningenstructuur benoemd om de gewenste inte-

gratie en participatie van kinderen met een beperking te realiseren. De daad werd bij het woord gevoegd. In 2008 startte,

als onderdeel  van het Transitieprogramma voor de Langdurende Zorg (TLPZ, ministerie van VWS), het landelijke Experi-

ment Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI). Het Experiment VVI staat voor een intensieve en bredere samenwerking binnen

de (regionale) ketens van zorg- en onderwijs. 

BBeeooooggddee  ooppbbrreennggsstt  vvaann  VVVVII::
Een ketennetwerk van vroegsignalering, integrale diagnostiek, preventieve gezinsondersteuning, onderwijs en zorg 

voor kinderen van 0-7 jaar.

Erkenning van de positie van de ouder als regisseur.

Ouders maken gebruik van een duidelijk, werkbaar (op elkaar afgestemd) adviesplan.

Mogelijkheid tot langdurige trajectbegeleiding voor gezinnen.  

ZZeevveenn  bboouuwwsstteenneenn
Voor het realiseren van de ambitie is binnen het Experiment VVI een gezamenlijk kader ontwikkeld, gericht op het ver-

beteren van de zorg- en onderwijsketen. Het kader bestaat uit zeven bouwstenen, te weten: 

1. Vroege signalering

2. Multidisciplinaire diagnostiek

3. Multidisciplinair adviesplan

4. Informatie, advies, trajectbegeleiding

5. Gezinsondersteuning

6. Onderwijs en zorg

7. Ketennetwerk

De eerste zes bouwstenen sluiten aan bij de verschillende taken en rollen van ketenpartners. De laatste bouwsteen omvat

de samenhang in de keten. Het Experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal heeft een looptijd van 2008 – 2010.  

Landelijke Experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal
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SSttrruuccttuuuurr
In totaal nemen 11 regio’s, van de 37 regionale netwerken Integrale Vroeghulp, deel aan het experiment. Door een bottom-

up aanpak heeft de deelnemende regio een actieplan opgesteld. Ieder richt zich op versterking van de bestaande netwerken

van diagnostiek, ondersteuning, zorg en onderwijs. Op welke bouwstenen de nadruk komt te liggen, is afhankelijk van de

verbeterdoelstelling van de (pilot)regio. Regulier worden er bijeenkomsten en onderlinge werkbezoeken georganiseerd. De

betrokken regio’s leren van elkaar en werken toe naar landelijke protocollen en richtlijnen. De (pilot)regio’s worden vanuit

de landelijke organisatie gefaciliteerd. Zo is er een website en een intranet ontwikkeld. De websites zijn gericht op bevor-

dering van de kennisontwikkeling en kennisdeling. Periodiek wordt een nieuwsbrief verspreid voor een bredere doelgroep.

Waar nodig wordt vanuit de landelijke organisatie ondersteuning geboden in de (pilot)regio’s.

Het Nederlands Jeugd Instituut en de Universiteit van Utrecht monitoren de ontwikkelingen en de voortgang op de bouw-

stenen binnen de pilotregio’s. Verder wetenschappelijk onderzoek, naar het effect van preventieve interventies, staat op

stapel.

GGeemmeeeennsscchhaappppeelliijjkkee  ddooeelleenn
De komende jaren gaat de zorg veranderen door onder andere de vergrijzing, technologische vernieuwingen en/of

complexere zorgvragen. Onderzoek, experimenten en praktijkprojecten zijn nodig om deze transformatie gestalte te geven.

Als ontwikkel- en verbeterprogramma’s aansluiten bij de koers van de overheid kan een versnellend effect ontstaan. Het

Experiment VVI is zo’n programma.

Overeenkomsten tussen het Experiment VVI en beleidsvisies van de ministeries zijn:

Het centraal stellen van de zorgvraag;

Belang van tertiaire preventie;

Een stevige regierol voor de ouders;

Inzet op ketenzorg;

Gericht op kwaliteitsverbetering.

VVVVII  aallss  kkaattaallyyssaattoorr
Daarmee kan het Experiment VVI gezien worden als een katalysator die een versnelling geeft aan betere zorg en onder-

steuning voor kinderen met een beperking of chronische ziekte en hun ouders. Voor het realiseren van de resultaten na

2010, en dan met name de interventies en methodieken die zijn ontwikkeld, wordt gepleit voor medewerking vanuit de

ministeries van VWS, OC&W en Jeugd en Gezin. Faciliteiten in brede zin zijn nodig om de keten van zorg, ondersteuning

en onderwijs te realiseren. Te denken valt aan het verstrekken van middelen, het meedenken, het aangaan van samen-

werking of het aanpassen van regelgeving. 

Externe financiering, onder andere bij vermogensfondsen, is onderzocht maar moeizaam gebleken. De voornaamste reden

voor het uitblijven van deze geldstroom is dat men van mening is dat het Experiment VVI een verantwoordelijkheid is van

de overheid. 
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In de huidige zorg en ondersteuning aan kinderen met een beperking doen zich binnen het Experiment VVI
knelpunten voor die mede veroorzaakt worden door het gevoerde beleid vanuit genoemde ministeries. Profes-
sionals en ouders worden ermee geconfronteerd en het plaatst hen voor dilemma’s. Zij willen zorg en onder-
steuning verlenen die nodig is, maar niet aangeboden kan worden omdat de financiering lastig is. Of raken
verstrikt in het (jeugd)beleid dat uitgaat van ‘gemiddelde’ kinderen en te weinig van kinderen die net even
anders zijn. Hierdoor vallen kinderen met een beperking tussen het wal en het schip en krijgen zij te snel
een etiket opgedrukt dat zij niet mee kunnen komen.

Knelpunten in de dagelijkse praktijk

Hieronder vindt u voorbeelden die laten zien dat kinderen met een beperking geen ‘gemiddelde kinderen’ zijn.  De voor-

beelden illustreren welke hindernissen het huidige beleid opwerpt als het gaat om hun zorg, ondersteuning en onderwijs:   

Een vroege ondersteuning thuis in het gezin ontbreekt. Bij het vermoeden of een signaal van een achterstand of 

beperking in de ontwikkeling van een kind is gewenst om direct hulp te kunnen inzetten. 

Bij vroegtijdige signalering van een beperking is samenwerking vereist tussen kinderartsen, fysiotherapeuten, jeugd-

artsen, pedagogen en anderen. Deze specialisten kunnen in lang niet alle gevallen meewerken in de (tertiaire) 

preventiefase vanwege de financieringssystematiek. Pas als een indicatie is gesteld wordt multidisciplinaire samen-

werking vergoed binnen het huidige financieringsstelsel. 

Juist voor jonge kinderen met een beperking is vroegtijdige samenwerking cruciaal. Een deel van deze kinderen 

kampt met gedragsproblemen. Gedragsproblemen ontstaan veelal in de eerste vier levensjaren, zoals agressie, auto-

mutilatie of destructie. Het niet tijdig vaststellen betekent ook het te laat starten met het ‘ombuigen’ van dergelijk 

gedrag. Naarmate het kind ouder wordt neemt de gedragsproblematiek in ernst en schadelijke effecten toe. Dit heeft 

negatieve consequenties voor de zelfredzaamheid en participatie van deze kinderen met ook nog eens ongewenste 

maatschappelijke en financiële gevolgen.     

Het begeleiden en stimuleren van kind en ouders of het gezin is nodig voor het functioneren en thuis kunnen blijven 

wonen van het kind met een beperking of chronische ziekte. Hoewel het belang van preventie evident is, ontbreekt de

financieringsgrondslag over het verlenen van preventieve gezinsondersteuning.  

Trajectbegeleiding aan gezinnen met een kind met een beperking is geregeld tot de leeftijd van 5 jaar, in de vorm van 

kort en cyclisch. Ouders hebben behoefte aan een begeleiding die volgend is aan de ontwikkeling van het kind. Lang-

durige trajectbegeleiding voldoet aan deze behoefte, maar wordt niet gefinancierd. 

Als meervoudig gehandicapte kinderen 4 jaar worden, zoeken ouders een passende schoolvorm. Dit betekent dat het

kind vanuit de zorg ‘wordt overgedragen’ aan het onderwijs. Voor optimale ontwikkeling is zowel de onderwijs- als de

ondersteuningsinvalshoek nodig. De financiering maakt dit lastig. In de praktijk kunnen scholen onvoldoende pas-

sende arrangementen garanderen waardoor blokkades ontstaan in de toegang tot het onderwijs. Het gevolg is dat 

kinderen met een beperking geen passend onderwijs krijgen en in het uiterste geval verstoken blijven van onderwijs.



Gemeenten ontwikkelen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Hiervoor is een basismodel CJG ontwikkeld. Om 

ketenzorg te bewerkstelligen is aansluiting tussen de netwerken Integrale Vroeghulp en CJG belangrijk. Hiervoor zal 

met de CJG een visie ontwikkeld moeten worden en leiden tot locale afspraken met elkaar. 

Genoemde knelpunten werken belemmerend voor een ketenbenadering. Het succesvol realiseren van een keten van 

zorg en onderwijs (de ambitie van het Experiment VVI) veronderstelt dat knelpunten worden voorzien van oplossings-

richtingen. Structuren wijzigen en het ombuigen van beleid is niet eenvoudig vanwege een verankering in het huidige

wet- en regelgevingstelsel. Toch is het zetten van stappen nodig om de zorg en ondersteuning aan kinderen met een

beperking en hun ouders te verbeteren. De bouwstenen uit het Experiment VVI bieden mogelijkheden voor oplossings-

richtingen. Om deze brug te slaan is het gezamenlijk optrekken vanuit de overheid (gemeenten, regio’s, provincies  of

ministeries) met betrokken partijen een voorwaarde. 
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BBiijjllaaggee::  TTooeelliicchhttiinngg  bboouuwwsstteenneenn  EExxppeerriimmeenntt  VVVVII



Bijlage 1
Voor het realiseren van de ambitie van het Experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal is een gezamenlijk kader ontwikkeld,

gericht op het verbeteren van de zorgketen. Het kader bestaat uit zeven bouwstenen waarvan zes bouwstenen de onder-

delen van de keten betreffen en de laatste bouwsteen de samenhang in de keten omvat. De bouwstenen zijn als volgt

samengesteld:

VVrrooeeggee  ssiiggnnaalleerriinngg

De eerste bouwsteen is geplaatst binnen de algemeen (jeugd) gezondheidszorg. Het gaat om vroegtijdige signalering van-

uit de consultatiebureaus en de eerstelijnszorg. Voor de signalering en tijdige verwijzing van kinderen met een beperking is

betrokkenheid vereist van meerdere disciplines; kinderarts, revalidatiezorg en gedragswetenschappers. 

MMuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree  ddiiaaggnnoossttiieekk

Door samenspraak in expertiseteams wordt een diagnose gesteld die uitmondt in een adviesplan. Het plan wordt in

samenspraak met de ouders opgesteld, is in begrijpelijk taal opgesteld en positioneert de ouder in de rol van regisseur.

Voor het stellen van de diagnose is samenwerking nodig van diverse organisaties zoals consultatiebureaus, ziekenhuizen,

gehandicapten-instellingen en MEE-organisaties.    

MMuullttiiddiisscciipplliinnaaiirr  aaddvviieessppllaann

Er wordt adequaat (snel en begrijpelijk) een adviesplan opgesteld waardoor ouders weten 'wat zij het beste kunnen doen’

op de gebieden van zelfzorg, medische en paramedische zorg, ontwikkelingsinstrumenten, gezinsondersteuning en

(speciaal) onderwijs.  

IInnffoorrmmaattiiee,,  aaddvviieess,,  ttrraajjeeccttbbeeggeelleeiiddiinngg

Gezinnen kunnen bij één loket informatie en advies inwinnen. Als er passende voorzieningen nodig zijn (AWBZ-zorg,

vervoer, huishoudelijke hulp) wordt hier ondersteuning bij verleend. Ouders die vastlopen door (te) zware zorgtaken

kunnen een beroep doen op langdurige begeleiding. De vierde bouwsteen is gekoppeld aan de dienstverlening van de

MEE-organisaties. 

GGeezziinnssoonnddeerrsstteeuunniinngg

Het gaat hier om preventieve gezinsbegeleiding ter voorkoming van een onnodige ontwikkelingsachterstand bij het kind.

Ook de praktische ondersteuning om het gezin te ontlasten, bijvoorbeeld een oppashulp, valt binnen deze bouwsteen. Het

kan gaan om geïndiceerde zorg, maar ook om kortdurende preventieve gezinsondersteuning. De vijfde bouwsteen is

gekoppeld aan de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. 

OOnnddeerrwwiijjss  eenn  zzoorrgg

Het raakvlak van zorg en onderwijs is ondergebracht in de zesde bouwsteen. Het streven is één onderwijsplan, het op-

zetten van onderwijs- en zorgarrangementen en één coördinatiepunt voor de ouder. Dit betekent een nauwe samenwerking

tussen de zorg en het onderwijs, anders zijn deze producten niet haalbaar.

KKeetteennnneettwweerrkk

Het aaneen schakelen van de bouwstenen is het aandachtsgebied van bouwsteen zeven. De insteek is het vormen van een

soort besturingsnetwerk dat helpend is bij het realiseren van alle zes bouwstenen.

Bouwsteen 1:

Bouwsteen 2:

Bouwsteen 3:

Bouwsteen 4:

Bouwsteen 5:

Bouwsteen 6:

Bouwsteen 7:
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Schema bouwstenen Vroeg, Voortdurend, Integraal

3.
multidisciplinair
adviesplan
(N.B. kan in feite in
alle fasen voor-
komen).

4.
informatie & advies
aan gezinnen,
trajectbegeleiding
(N.B. kan in feite in
alle fasen voor-
komen).

1.

vroege signalering

(vanaf het consultatiebureau)

5.

gezinsondersteuning

preventieprogramma’s

praktische ondersteuning

6.

onderwijs & zorg

geïïntegreerde intake

samenhang onderwijs & zorg

7. 

Ketennetwerk van gezondheidszorg,

gezinsondersteuning onderwijs- en

zorgvoorziening.

2 a.

vraagverheldering en

multidisciplinaire diagnostiek

2 b.

speciale centra voor complexe

diagnostiek 

(universitatair medisch centrum)
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C
o
lo
fo
n Het experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal wordt mogelijk

gemaakt door financiële middelen vanuit het Transitieprogramma in

de Langdurende Zorg.  Het plan Vroeg, Voortdurend, Integraal is

opgesteld door: ActiZ (jeugdgezondheidszorg), BOSK (Vereniging

van motorisch gehandicapten en hun ouders), MEE Nederland,

Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK), Revalidatie

Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN),

WEC-Raad (Speciaal Onderwijs), en Zorgverzekeraars Nederland.

Tekst: bbuurreeaauuvvaannbbuuiitteenn (met dank aan de stuur-

groepleden VVI)

Eindredactie: drs. S. (Susan) Osterop, VVI

Fotografie: Patrick Beckers

Vormgeving: LMcc, Lucienne Meijer, Leusden

Druk: Ipskamp Drukkers, Enschede

Uitgave: januari 2010

E-mail: info@vroegvoortdurendintegraal.nl

www.vroegvoortdurendintegraal.nl

VVrrooeegg,,  VVoooorrttdduurreenndd,,  IInntteeggrraaaall
Ketens van vroege signalering, diagnostiek, zorg, onderwijs en 

ondersteuning voor kinderen met een beperking en hun ouders 

is tot stand gekomen door samenwerking van:

ActiZ (jeugdgezondheidszorg)

BOSK (Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders)

MEE Nederland

Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (NVK) 

Revalidatie Nederland

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  

WEC-Raad (Speciaal Onderwijs)

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

PPAARRTTNNEERRSS
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