Ouders omarmen Integrale
Vroeghulp
Steeds meer gemeenten bieden Integrale Vroeghulp aan. Ouders waarderen
deze vorm van hulpverlening, zeker wanneer er sprake is van meervoudige
ontwikkelings- en/of gedragsvragen. Dat neemt niet weg dat er ook verbeterpunten zijn.
Wilma Hüpscher
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Vroeghulp te verbeteren zowel bij professionals als bij ouders.

“Je wordt voor het eerst
geconfronteerd met iets
waarvan je geen idee hebt wat
het zou kunnen zijn. Ja en dan
zoek je ergens een houvast.”
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“Ik kan me niet herinneren dat
wij inderdaad richting een
bepaald persoon hebben kunnen verwoorden dat het bij de
zorgaanbieder niet gaat zoals
het moet gaan…”

Een geheel ander aandachtspunt betreft
de vraag in hoeverre Integrale
Vroeghulp bekend is bij samenwerkingspartners en ouders. Dit is iets wat verder
in kaart gebracht moet worden, evenals
mogelijke andere redenen van laat
doorverwijzen.
Al met al onderstreept mijn onderzoek
het belang van het beschikbaar zijn van
een vorm van Integrale Vroeghulp voor
alle gezinnen in Nederland.
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