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Welke zorgen hebben we rondom het jonge kind?
●
●
●

Grote toestroom naar Speciaal Basis Onderwijs
Grote doorstroom naar Gespecialiseerde Jeugdzorg
Voorbarige verwijzing naar niet passende ondersteuningsvoorzieningen
○ Vermijdbare zorgconsumptie
○ Zorgverstopping / wachtlijsten
○ Bovenmatige zorgkosten

Urgentie tot actie
Decentralisatie, het jonge ’puzzelkind’ in de knel
Integrale Vroeghulp netwerken kenmerken de principes van de huidige
wijkteams; preventief, samenhangend en integraal, …. maar worden
ontmanteld….
Integrale Vroeghulp verdient een hernieuwde plek binnen het
gedecentraliseerde zorgstelsel

Wat is Integrale Vroeghulp?
Wat?
● Effectieve werkwijze voor het vroegtijdig onderkennen en
preventieve vroeghulp voor kinderen van 0 tot 7 jaar met (mogelijk)
meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders.
Gevolg?
● Goede en adequate zorg ondersteuning voor kind en ouders
● Hierdoor wordt zwaardere zorg verminderd en eventueel
voorkomen. Dit verlaagt de zorgkosten op de langere termijn (€1
levert €1,47 - €3,14 op termijn op) en voorkomt bovenal een
moeilijke zoektocht van bezorgde ouders.

Landelijke verschillen - Friesland
-

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) coördineert
→ Snelle doorverwijzing na signaleren op consultatiebureau en
korte lijntjes in
het gehele traject
→ coördinatoren doen mee in het wijkteam, lokaal en dicht bij
ouder

-

Multidisciplinair Overleg (MDO) opgezet rondom 5 ziekenhuizen

-

Dekkend door heel Friesland

Landelijke verschillen - Drenthe
-

Integrale Vroeghulp team is uiteengevallen. Geen aparte coördinatie,
trajectbegeleiding en MDO ingekocht.

-

JGZ verwijst door naar algemeen sociaal wijkteam en in sociaal
wijkteam zit 1 casemanager als ‘aandachtsfunctionaris IVH’ die filtert
uit casussen

-

Van 12 naar 2 gemeenten gegaan waardoor aanmeldingen zijn gedaald
van 177 naar 4 per jaar.

Landelijke verschillen - Delft (Zuid Holland Noord)
-

Coördinator, casemanagers en MDO (waaronder jeugdarts JGZ)apart
ingekocht door gemeenten

-

Vaste casemanagers per regio en nauwe samenwerking met sociale
wijkteam

-

Doorverwijzing door oa JGZ loopt minder goed.

-

Langdurige gezinsbegeleiding wordt gegeven op verzoek van ouders

Maar hoe is dat nu voor ouders?

Je bent ouder van een zoon van bijna 3. Je ervaart steeds meer problemen en je
ziet dat hij steeds slechter met veranderingen om kan gaan. Door de driftbuien
kunnen jij en je partner je zoontje niet meer bereiken. Als hij iets in zijn hoofd
heeft dan moet het ook zo gaan. Daarnaast merken jullie dat hij achterloopt in
zijn taalontwikkeling.
Wat nu?

Vroegsignalering en doorverwijzen
Het consultatiebureau heeft ons daar niet op gewezen. Misschien zullen ze
er wel van geweten hebben maar wij zijn daar niet op gewezen. En
achteraf, met de kennis van nu hadden wij veel eerder bij IVH aan moeten
sluiten.

Starten met Integrale Vroeghulp (1)
Want we waren wel een beetje het observeren van onze zoon beu, want hij
was al 5 of 6 keer geobserveerd en iedere keer kwam er dezelfde vage
conclusie uit en we wilde nu wel eindelijk een keer een oplossing. En dat
gevoel kregen we wel bij de vroeghulp. Ook dat het observeren dan een
keer klaar zou zijn. Dat het uiteindelijk via dit traject we wel in een richting
geduwd zouden worden, dat we wisten wat we ermee konden.

Starten met Integrale Vroeghulp (2)
ehm, eerst hadden we zoiets van: weer een andere stichting en observaties,
waarom? Wat een gedoe.. Maar, daar ben ik achteraf dus heel blij mee dat
dat zo gegaan is. Omdat is achteraf wel denk dat dat medisch dagverblijf
wel een te grote stap was of een verkeerde stap eigenlijk.

Diagnose en zorgplan opstellen in MDO (1)
Ik werd opgewacht door dezelfde dame die bij ons thuis was geweest. Dus
die ging toen ook vertellen wat we gaan doen en wat ik kon verwachten.
Dus ook daar werd ik niet in het diepe gegooid. Zij ging ook mee. Dat was
wel een pittig gesprek maar dat had te maken met het feit dat ik misschien
een beetje onwetend was.

Diagnose en zorgplan opstellen in MDO (2)
Dan kwam er een advies bijvoorbeeld vanuit IVH en daar moest ik eerst zelf
eens goed over nadenken en ik was het er eigenlijk niet mee eens, omdat ik
het in eerste instantie niet altijd vond passen bij mijn zoon. Dan na een tijdje
denk je: “je hebt toch wel gelijk.” Ja en als je het dan hebt over het erbij zijn
met een teamoverleg, dat zou dan misschien wel helpen. Dat ik op dat
moment daarover kon praten en ik beter zou begrijpen waarom een keuze
gemaakt wordt. Je weet dan de beweegredenen waarom ze voor dat advies
kiezen.

Uitvoering zorgplan
Het is heel veel wat er op je afkomt, dat wel maar als je daar dan zo
casemanager niet bij zou hebben dan zou ik erin vastgelopen zijn denk ik en
weet je niet waar je allemaal terecht kan en wat er allemaal mogelijk is.
We zijn heel blij geweest met de steun die we kregen van IVH. Het is echt
een soort zorgcoach ofzo, iemand waar je altijd op terug kunt vallen.

Langdurige ondersteuning

Het is wel laagdrempelig geworden omdat we er al eerder geweest zijn en
je diegene dus al kent, je kent de weg. En zij houdt ook nog wel contact, ze
belde dus ook nog op om te vragen of we mee wilden doen aan dit gesprek.

Kernelementen voor goede zorg
-

-

Laagdrempelig
Zo vroeg mogelijk
Goed geïnformeerd (vooraf en tijdens traject)
Ouders niet alleen betrokken, maar hebben de regie
Professionals met expertise
Langdurige trajectbegeleiding
Goede samenwerking binnen de keten bij de uitvoering van het zorgplan
(onderwijs)

Wat is van belang om Integrale Vroeghulp te organiseren?
Wat moet minimaal geregeld?
• Coördinatie van zorg
• Multidisciplinair kernteam
• Trajectbegeleiding door specialist jonge kind

Wat is belangrijk voor de borging van Integrale Vroeghulp?
Borgen van de functionaliteit Integrale Vroeghulp en de benodigde
expertise jonge kind bij de toegang van elke gemeente
• Bewustwording en erkenning van expertise jonge kind aan de voorkant
zorgketen
• Beschikbaarheidsfinanciering en meerjarige financiering cq stabiliteit
• Facilitering in uren en kennis behoud specialisme jonge kind
• …..
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