INTEGRALE
VROEGHULP ZOEKT
SAMEN MET U, PRECIES
DÍE INSTANTIES DIE
U EN UW KIND
VERDER HELPEN.

CASEMANAGER

MEER WETEN?

Bij dit alles wordt u steeds ondersteund
door uw casemanager. Hij of zij
coördineert alle hulp en zorgt ervoor
dat de verschillende betrokkenen
samenwerken en op de hoogte zijn. Hij of
zij begeleidt u tot uw vragen beantwoord
zijn, u zelf weer verder kunt of wanneer
een andere organisatie de begeleiding
heeft overgenomen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met de
coördinator van IVH in uw regio. Zij
kan u helpen met informatie en advies.
Daarnaast weet de coördinator hoe IVH
in uw gemeente is geregeld en wie de
casemanagers zijn.
Aan het IVH traject zijn geen kosten
verbonden. Voor meer informatie kijk op
www.integralevroeghulp.nl

PREVENTIEF
IVH werkt preventief. Doordat er integraal
wordt gewerkt, wordt voorkomen dat u
terecht komt bij verschillende instanties.
Hoe eerder een passend traject voor
uw kind en voor u als ouder, hoe beter.
Niet alleen voor thuis of op de opvang,
ook om de overgang naar school, soepel
te laten verlopen. Door vroegtijdige
hulp en ondersteuning te bieden,
kunnen problemen op latere leeftijd
worden beperkt of wellicht zelfs worden
voorkomen.

Neem contact op met Integrale Vroeghulp regio Arnhem,
Nijmegen en Rivierenland voor informatie, advies
en/of aanmelding
Contactgegevens IVH coördinator
Gerrie Driessen
Coördinator Arnhem, Nijmegen en Rivierenland
g.driessen@meegeldersepoort.nl
06 100 102 32
Telefoon 088 633 00 00
Website www.integralevroeghulp.nl
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Bij zorgen over de ontwikkeling of het
gedrag van uw kind van 0-7 jaar
Integrale Vroeghulp Regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland
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U WORDT GEHOORD
Er zijn veel verschillende organisaties
die ondersteuning bieden aan
gezinnen met jonge kinderen met
een ontwikkelingsachterstand of
gedragsproblemen, waardoor het soms
lastig is de juiste keuze te maken. Bij
Integrale Vroeghulp werkt een aantal
van deze organisaties (wijkteams,
consultatiebureaus, MEE, kinderopvang,
onderwijs, specialistische zorgaanbieders,
revalidatiecentra en ziekenhuizen) samen.
De kracht van de samenwerking is dat
iedere professional zijn of haar eigen
deskundigheid inbrengt, zodat er van alle
kanten naar uw situatie gekeken wordt.
U vindt er een luisterend oor en uw
vragen worden snel, gericht en
doeltreffend beantwoord.

“ONS KIND
ONTWIKKELT
ZICH ANDERS.
ER KLOPT
IETS NIET,
MAAR WAT?”

IK MAAK ME ZORGEN OVER ONS
KIND, MET WIE KAN IK DIE DELEN?

• Onze jongste dochter ontwikkelt
•
•
•

zich heel anders dan de oudste.
Er klopt iets niet, maar wat?
Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon
autistisch is, is dat zo?
We weten dat ons kind een meervoudige
handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?
De peuterspeelzaal vindt dat ons kind
meer nodig heeft qua begeleiding. Hij
lijkt veel niet mee te krijgen van wat er
in de kring gebeurt. Wat nu?

HERKENBARE VRAGEN?
U bent bezorgd over de ontwikkeling of
het gedrag van uw kind, maar u weet niet
wie u daarbij kan helpen. Of is het minder
duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met
uw kind aan de hand is, maar weet u niet
precies wat? Wacht niet af en bespreek
uw vragen en zorgen met de mensen van
Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog
klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.
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WANNEER INTEGRALE VROEGHULP?
In een telefonisch gesprek met de
coördinator kunt u uw vragen en zorgen
kwijt. Soms is zo’n gesprek voldoende
en wordt u meteen op het juiste spoor
gezet. Wanneer het nodig is dat er vanuit
verschillende deskundigheden over de
situatie van uw kind wordt meegedacht,
kan het team Integrale Vroeghulp iets
voor u betekenen.

MARCIA, MOEDER VAN
NIKKI (3 JAAR):
“Ik had al vrij snel na haar geboor
te zo’n knagend gevoel. Nikki was
wat slapjes en sliep veel. Toen ze
anderhalf was, werd ze onderzocht.
Er was niks aan de hand. Eigenlijk
zou ik blij moeten zijn, maar ik
kwam in een diep dal. Mijn kind
kon niet meekomen, lag dat nu
aan mij? Via stom toeval hoorde ik
van Integrale Vroeghulp. Ik belde
en binnen een paar weken werd
Nikki besproken in een team van
deskundigen. Het was zo’n verade
ming! Ze gaven ons vertrouwen, ze
begrepen onze angst en onzeker
heden. Eindelijk werd er eens
gezegd wat ze allemaal wél kon.
Tegelijk bevestigden ze ook wat wij
al dachten: Nikki heeft een ontwik
kelingsachterstand van een jaar.
Waar dat door komt? Dat is niet het
belangrijkste. Het gaat erom, dat
we kijken naar wat passend is voor
haar. Hoe we haar kunnen stimu
leren in haar ontwikkeling en wie
ons daarmee kan helpen. Nu weten
we de weg en kunnen we verder
zonder Integrale Vroeghulp!”

HOE WERKT INTEGRALE
VROEGHULP?

ONAFHANKELIJK
INTEGRAAL ADVIES

Binnen Integrale Vroeghulp speelt de
casemanager een centrale rol. Zij zijn
veelal werkzaam vanuit een wijkteam en
gaan thuis met u als ouders in gesprek
over wat uw zorgen en hulpvragen zijn.
Indien gewenst kunt u iemand vanuit uw
netwerk erbij betrekken. Wanneer het
nodig is dat er integraal, multidisciplinair
en onafhankelijk meegedacht wordt, kan
uw kind besproken worden binnen een
team van deskundigen. Een team dat o.a.
bestaat uit artsen, gedragsdeskundigen
en logopedisten. Als ouder wordt u bij
deze bespreking uitgenodigd samen met
de casemanager. Het gaat immers om
uw kind en als ouder kent u uw kind het
beste. Met alle gegevens samen, ontstaat
er een volledig beeld van uw kind om tot
een advies te komen.

Integrale Vroeghulp is onafhankelijk.
Advies vanuit het team is gericht op
een integraal plan, om u als ouders
verder te helpen.
Samen met u en het team wordt er
een advies opgesteld. In het advies
staat welke specifieke ondersteuning,
onderzoek en/of behandeling er nodig
is om uw kind verder te helpen in zijn
of haar ontwikkeling. De casemanager
kan u helpen met het inzetten van de
juiste ondersteuning en weten zij de
mogelijkheden binnen uw gemeente.
Door hun vele contacten kunnen zij u
vaak snel doorverwijzen naar de juiste
organisaties.
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