Naar schatting
kampt circa 3%
van alle 0 tot 7 jarigen met
(mogelijk) meervoudige ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Een combinatie komt ook veelvuldig voor. Integrale Vroeghulp biedt concrete
handvatten om deze kinderen al vanaf jonge leeftijd adequaat te begeleiden. Helaas
wordt in de praktijk de meerwaarde van een vroeg behandeltraject nog te weinig benut.
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Integrale Vroeghulp bundelt deskundigheid op het gebied van (ortho)pedagogiek, gedragskunde, fysiotherapie,
logopedie, revalidatie, kindergeneeskunde en ouderschap. Veelal is de multidisciplinaire deskundigheid slechts
een beperkte periode nodig, maar dan
wel in een vroeg stadium. Trajectbegeleiding kan vervolgens intensievere hulp op termijn voorkomen.

Niet ingeburgerd
Op zich prachtig natuurlijk, maar
vooralsnog is deze aanpak in slechts
enkele tientallen gemeenten ingeburgerd. Natuurlijk zijn er tegenwoordig
wijkteams, maar daarin is de specifieke deskundigheid die nodig is voor
Integrale Vroeghulp meestal niet volledig terug te vinden. Hetzelfde geldt
voor jeugdteams, organisaties op het
gebied van de jeugdgezondheidszorg
of centra voor jeugd en gezin (CJG’s).
Dit manco uit zich ook in cijfers. Ten
aanzien van enkelvoudige problematiek gaat het redelijk goed: 90% van
de gemeenten heeft zicht op de invulling van ondersteuning van de kinderen die dit betreft. Maar de cijfers

over meervoudige problematiek zijn
schokkend: maar liefst 59% van de
gemeenten heeft géén zicht op de
invulling van de ondersteuning aan
deze doelgroep. Juist voor deze
gemeenten is het van belang om in te
zetten op Integrale Vroeghulp.

Dubbele winst
Grotere gemeenten kunnen Integrale
Vroeghulp zelf organiseren. In kleinere gemeenten is het logischer om hier
gezamenlijk vorm te geven. Altijd op
een manier die past bij de lokale
situatie(s). Is het lokale schaalniveau
te klein, dan kan regionale samenwerking op dit gebied uitkomst bieden.
De winst van de aanpak is tweeledig.
Het belangrijkste is dat kwetsbare
jonge kinderen en hun ouders in een
vroeg stadium de juiste hulp krijgen
aangereikt. Hierdoor verloopt de ontwikkeling veel soepeler. Maar er is
ook maatschappelijke winst. Gebruik
maken van Integrale Vroeghulp is niet
gratis, maar valt in het niet bij de
grote risico’s op zowel maatschappelijke als financieel gebied indien een

hulpproces te laat of verkeerd op
gang komt. Of in de woorden van de
nieuwe voorzitter van het landelijk
platform Integrale Vroeghulp, Cees
van den Bos, wethouder gemeente
Schouwen-Duiveland: “Een goede
jeugd gaat een leven lang mee!”
Daarom verdient Integrale Vroeghulp
een herkenbare plaats binnen de
zorgstructuren van gemeenten.

Meer weten?
Wilt u weten hoe u Integrale
Vroeghulp kunt (her)positioneren in
uw gemeente? Ga dan naar integralevroeghulp.nl. Naast veel inhoudelijke
informatie, waaronder de infosheet
‘Stappenplan voor gemeenten - goede
zorg aan het jonge kind’, bevat de site
een praktische toolkit.
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