Integrale Vroeghulp Zuid-Limburg
Voor kinderen van 0 tot 7 jaar

bij zorgen of twijfels
over de ontwikkeling of
het gedrag van uw kind

Ons kind
ontwikkelt
zich anders....
Er klopt
iets niet,
maar wat?

Ik maak me zorgen over ons kind,
met wie kan ik deze zorgen delen?
• Onze jongste dochter ontwikkelt zich anders dan de oudste.
Er klopt iets niet, maar wat?
• De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens anders naar toe moet,
omdat hij onder andere één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat nu?
• Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is. Is dat zo?
• We lopen vast in de opvoeding van ons kind. Ook de peuterspeelzaal
maakt zich zorgen over de ontwikkeling van mijn kind.
Bij wie kunnen we terecht met deze zorgen?

Herkenbare vragen?
Is uw kind tussen 0 en 6 jaar oud? En bent u bezorgd over de ontwikkeling of het
gedrag van uw kind, maar weet u niet wie u daarbij kan helpen? Wacht dan niet af en
bespreek uw vragen en zorgen met de medewerkers van Integrale Vroeghulp (IVH).
Samen met u bepalen we of we iets voor u kunnen betekenen of een andere organisatie uw vragen beter kan beantwoorden.

Antwoord op uw vragen
Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal organisaties samen die hulp
bieden aan ouders met jonge kinderen (met een vermoeden van)
ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Deze organisaties hebben diverse
specialisten met specifieke deskundigheid. U moet dan denken aan
bijvoorbeeld een casemanager van MEE, de kinderarts van het ziekenhuis,
de kinderrevalidatie-arts, een psycholoog, de jeugdarts van de Jeugdgezondheidszorg, een logopediste alsook specialisten vanuit de GGZ.
Juist de samenwerking van deze organisaties maakt het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken naar uw kind te kijken en zo een compleet beeld te vormen van
uw kind en zijn of haar situatie. Op die manier doen we er alles aan om helder te
krijgen wat er nodig is voor uw kind. U vindt bij ons dus niet alleen een luisterend oor,
maar ook snel gericht antwoord op uw vragen.

Hoe werkt Integrale Vroeghulp?
Aanmelding en consultatie
Zowel ouders alsook verwijzers kunnen (met toestemming van ouders)
hun zorgen telefonisch met ons bespreken. Soms is zo'n telefoongesprek
voldoende en kunnen we u meteen op weg helpen.
Is er meer nodig om uw kind te helpen? Dan maken we een afspraak met u.
Via onze website www.ivhzl.nl kunt u ook informatie vinden over IVH en
eventueel digitaal een vraag stellen.

Een IVH- traject
Indien het wenselijk blijkt te zijn dat IVH een traject start, komt er een
medewerker van IVH bij u thuis. Hij of zij is uw vaste contactpersoon en
verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw kind, uw gezinssituatie en
de vragen die u heeft.
Vervolgens wordt er samen met u bepaald of mogelijk
aanvullend onderzoek nodig is, bijvoorbeeld een observatie
op de peuterspeelzaal of school, bij u thuis of medisch
onderzoek door een kinderarts.
De bevindingen van de onderzoeken worden in
een team van specialisten besproken. Door de
bespreking in het team ontstaat een volledig
beeld van wat uw kind nodig heeft. Het
team geeft een multidisciplinair advies dat
samen met u wordt
besproken.
Samen met uw contactpersoon bepaalt
u van welke adviezen u gebruik wilt
maken en hoe u verder gaat. Tevens
worden afspraken gemaakt over hoe
we u kunnen ondersteunen bij het realiseren van de adviezen.

Uw contactpersoon regelt het
Uw contactpersoon ondersteunt u vanaf de aanmelding tot afsluiting. Hij of zij zorgt
ervoor dat alle deskundigen goed samenwerken en alle informatie hebben.
Uw contactpersoon helpt u tot:
• U antwoord heeft op uw vragen.
• U zelf weer verder kunt.
• Een andere organisatie u verder helpt.

Voorkomen is beter dan genezen
Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen. Als er echt problemen zijn, dan is het
belangrijk dat u en uw kind zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. Hoe eerder uw kind
hulp krijgt, des te beter u problemen kunt beperken of voorkomen.

De rol van MEE
Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties.
MEE Zuid-Limburg is verantwoordelijk voor de coördinatie daarvan.
MEE Zuid-Limburg regelt de samenwerking en de
organisaties brengen hun eigen deskundigheid in.
De kracht van deze samenwerking is dat ze elkaar
aanvullen. Op die manier doen we er alles aan
om te bereiken wat nodig is voor uw kind.

Kosteloos
Aan de ondersteuning van Integrale
Vroeghulp zijn voor u geen kosten
verbonden. De kosten worden
vergoed vanuit de gemeente waar
u woont. Uw contactpersoon kan
u hier uitgebreid over informeren.

Vrijblijvend contact of meer informatie nodig?
De medewerkers van IVH staan voor u klaar in de
hele regio Zuid-Limburg
U kunt contact opnemen op verschillende manieren:
• Via de website www.ivhzl.nl
• Telefoonnummer 088 010 22 22
Dit centrale telefoonnummer (van MEE Zuid-Limburg)
is ieder werkdag bereikbaar. De medewerker
verbindt u graag door met de medewerkers van IVH.
• Via email: vragen@ivhzl.nl
• Hoofdkantoor Frankenlaan 7,6419 BT Heerlen
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