Jeugdgezondheidszorg en
Integrale Vroeghulp: samen sterk
Een informatiesheet voor bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en samenwerkingspartners uit de jeugdgezondheidszorg om een
effectieve samenwerking te bewerkstelligen voor jonge kinderen met
ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking.
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dan uit de AWBZ ontvingen, een beroep doen op de
gemeente. Ook kan door de decentralisatie de jarenlange ervaring en specifieke expertise die in de IVHnetwerken zijn opgebouwd, versnipperd raken. Om dit
te voorkomen doen de netwerken IVH een beroep op
de jeugdgezondheidszorg om hun bijdrage te leveren
aan het behouden en borgen van de doelstellingen
van de IVH-netwerken.
In veel gemeenten is nog niet precies duidelijk hoe
IVH vorm en inhoud zal krijgen. Of hoe de expertise,
opgebouwde ervaring en werkwijze van de IVH© Integrale Vroeghulp, december 2014

