
 

Integrale Vroeghulp zonder arts: laat het niet gebeuren  
Medische blik onmisbaar bij vroege integrale hulp aan jonge kinderen 

Door: Wilma Hϋpscher, jeugdarts GGD regio Utrecht en coördinator Integrale Vroeghulp IJsselstein.  

 
Bij de inrichting van de Integrale Vroeghulp denken sommige 
gemeenten het kernteam te kunnen opstarten zonder arts. 
Daardoor ontstaat het risico dat medische oorzaken van gedrags- 
en ontwikkelingsproblemen over het hoofd worden gezien. 
Gemeenten, laat dit niet gebeuren, want hier worden kinderen en 
ouders de dupe van. Jeugdartsen, kaart dit aan en zet jullie 
expertise in voor het Integrale Vroeghulpteam. 

Wat is Integrale Vroeghulp?  
Een Integrale Vroeghulp (IVH) team helpt ouders van jonge kinderen (0-7 
jaar) met (mogelijk) meervoudige gedrags- of ontwikkelingsproblemen. 

Volgens een gestructureerde aanpak worden ouder en kind geholpen bij het vinden van 
passende diagnostiek of ondersteuning. Een trajectbegeleider maakt thuis kennis met het gezin, 
verzamelt informatie over het kind en staat ouders bij. In een multidisciplinaire bespreking door 
een “kernteam” krijgen ouders adviezen van een arts en gedragsdeskundigen die allen 
gespecialiseerd zijn in het jonge kind. De arts heeft ook een rol als verwijzer. Er kan medische of 
psychiatrische diagnostiek of behandeling nodig zijn, ontwikkelingsstimulering, passende 
dagopvang of onderwijs, opvoedkundige hulp of gezinsondersteuning. Het is vaak een zoektocht 
vol dilemma’s. Ondersteuning hierbij wordt door ouders belangrijk gevonden en zeer 
gewaardeerd.1,2  

Voorgeschiedenis 
Sinds de transitie jeugdzorg in 2015 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor het 
waarborgen van deskundige integrale toeleiding naar zorg en jeugdhulp.3,4 Dit heeft geleid tot 
verschillende aanpakken in het land,5 waaronder varianten zonder medische expertise aan tafel. 
Dit laatste is een probleem, want bij jonge kinderen zijn ontwikkeling, gedrag en gezondheid 
nauw met elkaar verweven, zoals de volgende casus laat zien. 

Casus: ‘’Waar komt zijn gedrag vandaan?’’ 
Mike* is een ondernemend jongetje van drie jaar dat is aangemeld bij Integrale Vroeghulp. Hij 
praat nog weinig, vraagt voortdurend aandacht en vertoont agressief gedrag. Hij wil alles zelf 
bepalen en ouders noemen hem “immuun voor straf”. Het kost vele uren om hem in bed te 
krijgen en de buren hebben last van zijn geschreeuw. Ouders willen weten waar dit gedrag 
vandaan komt en hoe ze er mee om moeten gaan. 
In het intakeverslag staan de volgende medische zaken: rond haar eerste zwangerschap rookte 
moeder jointjes. Mike is haar tweede kind en van jongs af aan veel verkouden. Hij heeft 
astmaklachten en gebruikt hiervoor twee verschillende puffs. Mike heeft ook eczeem en is 
allergisch voor honden en katten. Daarnaast gebruikt hij al sinds de babytijd laxeermiddel 
vanwege obstipatie. In de familie komen allergieën en ADHD voor. 

Een arts heeft de deskundigheid om de medische kant te overzien  
Eén van de taken van het IVH-team is bepalen in hoeverre de gezondheid van een kind (in dit 
geval Mike) invloed heeft op zijn gedrag of ontwikkeling en of een medische interventie nodig is. 
Alleen een arts is voldoende onderlegd om dit te overzien en de juiste aanvullende vragen te 
stellen: is Mike blootgesteld aan drank of drugs tijdens de zwangerschap? Heeft hij een 
gehoorprobleem door de vele verkoudheden? Is zijn astma onder controle of slaapt hij slecht 
door nachtelijke benauwdheid? Wordt hij druk of prikkelbaar van de astmamedicatie? Wat is de 
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invloed van eventuele ziekenhuisopnames? Is zijn eczeem voldoende behandeld of vergaat hij 
van de jeuk? Heeft hij buikpijn door de obstipatie?  

Zonder arts is het plaatje niet compleet 
Wanneer gedragsdeskundige expertise niet hand in hand gaat met medische expertise, ontstaat 
een onvolledig beeld. Gezondheidsproblemen worden dan niet voldoende meegenomen in de 
advisering, met als gevolg onjuiste of onvolledige hulp. Problemen blijven bestaan of verergeren. 
Ouders en kinderen worden hier de dupe van. 
Niet voor niets wordt de medische professional een ‘essentiële partner binnen het kernteam 
Integrale Vroeghulp’ genoemd. Dit staat in het adviesrapport “Zo vroeg mogelijk. Advies en 
aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie VVI” dat werd opgesteld in 
opdracht van de ministeries VWS en OCW in 2011. Daarin wordt geconcludeerd dat er in ieder 
geval een kinderarts in het kernteam moet zitten omwille van de kwaliteit en effectieve 
verwijzing.6 Een jeugdarts is vanwege de brede sociaal-medische expertise zelfs extra geschikt 
voor deze taak en vervult op vele plekken in het land deze rol.7 

Gaan de vragen niet vooral over gedrag?   
Soms bestaat de indruk dat er minder kinderen met een beperking bij de Integrale Vroeghulp 
komen dan voorheen. Ook dat de vragen 
vooral over gedrag gaan en de 
aanwezigheid van een arts dus niet echt 
nodig is. Deze redenatie is echter onjuist.  
Ten eerste omdat uit 
gezondheidsregistraties blijkt dat het aantal 
kinderen met een beperking eerder 
toeneemt dan afneemt.8 Dit heeft te maken 
met hogere overleving van vroeggeboorten 
en aangeboren aandoeningen door 
medisch-technische vooruitgang. 
Ten tweede omdat bij gedrags- of 
ontwikkelingsproblemen van een 
ogenschijnlijk gezond kind er wel degelijk 
sprake kan zijn van een onderliggende 
(genetische) aandoening, syndroom of 
stofwisselingsziekte. Naast ondersteuning 
van ontwikkeling en opvoeding is dan 
medische zorg belangrijk. Bijna 5% van de 
kinderen wordt geboren met een zeldzame 
of genetische aandoening en bij een groot 
deel openbaart zich dat pas later.9 De arts 
zal alert zijn op de (vaak subtiele) 
aanwijzingen hiervoor, waaronder 
afwijkingen aan het uiterlijk, een bijzonder 
beloop van de groei, achterstand in de psychomotorische ontwikkeling of neurologische 
symptomen. Ten derde omdat bepaalde ziekten die van invloed kunnen zijn op gedrag of 
ontwikkeling juist op jonge leeftijd veel voorkomen, zoals keel-neus-oorproblemen, obstipatie, 
astma en eczeem.10 De laatste twee nemen al jaren toe.11 

Moet de arts in het kernteam?  
Ja. Het advies om de jeugdarts te behouden in het kernteam is gestoeld op inmiddels 22 jaar 
ervaring sinds de start van Integrale Vroeghulp. Soms wordt gedacht dat de coördinator van het 
IVH-team per casus kan beoordelen of een arts aanwezig moet zijn bij de bespreking. Deze 
redenatie veronachtzaamt het feit dat voor deze inschatting op zichzelf al medische expertise 
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vereist is. Bovendien zijn bij vrijwel elke casus medische factoren aanwezig, waarvan moet 
worden afgewogen of die een rol spelen. Dit blijkt uit een inventarisatie van 
gezondheidsproblemen onder kinderen die werden geholpen bij de Integrale Vroeghulp 
IJsselstein (zie tabel 1). Ook zien we dat spraak- en taalontwikkelingsproblemen veel voorkomen 
bij IVH-aanmeldingen. De arts kan bij deze kinderen ter plekke in de oren kijken en indien nodig 
meteen verwijzen voor een gehoortest, logopedie of nader onderzoek. Heeft dit al 
plaatsgevonden, dan beschikt de jeugdarts over de verslagen (in het JGZ-dossier) en kan op basis 
daarvan adviseren. Indien nodig heeft de jeugdarts collegiaal overleg met de huisarts en/of 
medisch specialisten, en kan aanvullende informatie worden opgevraagd. 

Is er een goedkoper alternatief voor een jeugdarts?  
Een jeugdarts inhuren lijkt mogelijk duur voor de gemeente, maar het inzetten van niet passende 
zorg is uiteindelijk veel duurder. De jeugdarts is een wettelijk erkende verwijzer naar jeugdhulp 
en jeugd-GGZ. Hiermee bespaart de gemeente bovendien op de inzet van hun lokale wijk- of 
jeugdteam. Dit betaalt zich ook uit in tevredenheid van ouders over de snelheid van verwijzing. 
Is inzet van een jeugdverpleegkundige een alternatief? Nee. Jeugdverpleegkundigen hebben 
weliswaar medische basiskennis, maar zijn niet opgeleid of bevoegd voor zelfstandige medische 
beoordeling, diagnostiek en verwijzing. Het beschikbaar stellen van jeugdartsen voor het 
kernteam is een verantwoordelijkheid van de GGD of jeugdgezondheidszorgorganisatie. Dit kan 
alleen als gemeenten bereid zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. 

Goede informatievoorziening is essentieel 
Gemeenten zijn niet altijd op de hoogte van het belang van medische expertise bij de 
beoordeling van gedrags- en ontwikkelingsproblemen.  
Hoewel er een schat aan informatie beschikbaar is via integralevroeghulp.nl, is deze versnipperd 
over vele notities, rapporten en documenten. Het belang van een arts in het kernteam en het 
nadrukkelijke advies hierover komt men daardoor niet snel tegen. Het zou goed zijn als de 
landelijke ondersteuning Integrale Vroeghulp vanuit het NCJ dit beter voor het voetlicht brengt op 
hun website. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten kan dit doen op hun themapagina 
Integrale Vroeghulp.  
Verder zou de samenstelling van het kernteam geborgd kunnen worden middels een landelijke 
richtlijn of standaard, zoals aanbevolen in het rapport “Zo vroeg mogelijk”.6 Alle kennis en 
ervaring, handreikingen en kwaliteitscriteria kunnen daarin overzichtelijk worden 
samengebracht. Wellicht kan het NCJ hierbij een coördinerende rol spelen.  
Tenslotte is het van belang dat jeugdartsen hun expertise meer onder de aandacht brengen van 
gemeenten, hierbij ondersteund door hun organisatie. Zo kunnen zij hun gemeente een helder 
beeld geven van wat het jonge kind nodig heeft en wat de jeugdarts hierin kan bieden. 

*Mike is een gefingeerde naam. De casus is waargebeurd, enkele details zijn veranderd om herkenning 
te voorkomen. 
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Bronnen 
 
1) Notitie “Goed geholpen bij signalering, diagnose, zorg en ondersteuning. Kwaliteitscriteria 
vanuit het perspectief van ouders met een kind met een ontwikkelingsachterstand.” Ieder(in) / PG 
werkt samen, februari 2015. 

2) Onderzoeksrapport ‘Ouders tijdig en integraal geholpen’ (Moen, 2018).  
 
3) www.integralevroeghulp.nl/professionals/producten/handreikingen-beleid/   
“Handreiking Integrale Vroeghulp voor gemeenten” (2014) geeft een mooi overzicht van de 
verantwoordelijkheid van de gemeenten vanuit de jeugdwet en WMO, evenals de “Handreiking 
voor gemeenten – Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen” (2012) in opdracht 
van het ministerie VWS.  
 
4) Jeugdwet artikel 2.3.1 “het college waarborgt een deskundige toeleiding naar, advisering over, 
bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening”. De WMO bepaalt dat gemeenten een 
beleidsplan moeten opstellen met bijzondere aandacht voor integrale dienstverlening (“een zo 
integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke 
gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs”). 
 
5) Factsheet Gemeentelijke varianten bij borging Integrale Vroeghulp. Te downloaden op 
www.integralevroeghulp.nl 
 
6) “Zo vroeg mogelijk. Advies en aanbevelingen bij de verankering van Integrale Vroeghulp met de 
innovatie VVI.” Door Chiel Bos Adviseurs, mei 2011. In opdracht van de staatssecretaris VWS 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de minister OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).  
Pagina 5: “Om verdere doorverwijzing mogelijk te maken, hangt de multidisciplinaire diagnostiek in 
sterke mate samen met (de structurele financiering van) de medische professional als essentiële 
partner binnen het kernteam Integrale Vroeghulp”. “Het team bestaat tenminste uit een coördinator, 
een kinderarts (t.b.v. kwaliteit/effectiviteit doorverwijzing) en een gedragswetenschappelijke 
diagnosticus (ontwikkelingspsycholoog/orthopedagoog). Borg de samenstelling van het kernteam door 
middel van een landelijke richtlijn.” 
 
7) Zie www.integralevroeghulp.nl en bv de handreiking “Jeugdgezondheidszorg en Integrale 
Vroeghulp: samen sterk. NCJ, 2014.” 
 
8) Volksgezondheidenzorg.info zoek op onderwerp: ‘Verstandelijke beperking’ en ‘Lichamelijk 
functioneren’ en kijk onder “Trends”. Voor lichamelijke beperking zijn geen cijfers voor kinderen < 
12 jaar.  
 
9) https://vsop.nl/over-ons/  
 
10) NHG Standaard Obstipatie (“komt het meest voor bij vrouwen en jonge kinderen”). 
 
11) Volksgezondheidenzorg.info zie de onderwerpen: “Astma” en “Eczeem”. 
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