
 

 

INFOSHEET | Multidisciplinair overleg en advies 
Over het organiseren van multidisciplinair overleg en advies 

Integrale Vroeghulp is een effectieve werkwijze voor het vroegtijdig onderkennen en preventieve vroeghulp van kinderen van 0 tot 7 jaar met 
(mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders. Hierdoor wordt zwaardere zorg voor deze kinderen verminderd en 
eventueel voorkomen. In 2011 is het plan Vroeg, Voortdurend, Integraal opgesteld waarin Integrale Vroeghulp is opgezet in 7 bouwstenen. De 
invoering van de Jeugdwet per 2015 heeft tot veel veranderingen geleid binnen de zorg aan het jonge kind.Veranderingen binnen de zorg aan het 
jonge kind hebben ons geleerd dat er nu een noodzaak is om 3 van deze 7 bouwstenen steviger te positioneren en benadrukken. Het gaat om: 1) De 
coördinatie van het ketennetwerk jong kind, 2) Multidisciplinair overleg en advies en 3) Trajectbegeleiding. Dit infosheet gaat over het organiseren van 
multidisciplinair overleg en advies. 
 
Waarom is multidisciplinair overleg belangrijk en hoe organiseer jij dit? 
  
Het belang van multidisciplinair overleg en advies 
Niet bij alle jonge kinderen is eenduidig vast te stellen wat er aan de hand is als iets niet goed gaat in ontwikkeling of gedrag of wat zij nodig hebben 
aan hulp en ondersteuning. De gezamenlijke expertise van een wijk- of gebiedsteam of individuele organisatie is dan niet voldoende. Een goede 
beoordeling van de hulpvraag van het gezin vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarin de context van kind en gezin centraal staat en ouders de 
regie hebben. Middels een multidisciplinair overleg met verschillende disciplines (ook wel kernteam genoemd) en voorafgaand uitgebreide 
informatieverzameling, kan tot een compleet beeld/diagnose en passend advies voor hulp en ondersteuning gekomen worden. Ook bespaart deze 
werkwijze tijd voor kind, ouder(s) en professionals. Heel belangrijk voor jonge kinderen, bij wie de ontwikkeling op verschillende gebieden sterk 
verweven is en snel verloopt. 
  
De organisatie van multidisciplinair overleg en advies 
Essentiële elementen in de organisatie van multidisciplinair overleg en advies zijn: 

● Ouders hebben de regie. Zij zijn continu geïnformeerd en wanneer mogelijk aanwezig bij het overleg. 
● Het kernteam bestaat uit meerdere disciplines. Belangrijke kernspelers zijn een kinder(revalidatie)arts, jeugdarts, gedragswetenschapper en 

Integrale Vroeghulp coördinator, naast de ouders en/of trajectbegeleiders. Afhankelijk van de vragen van ouders of de problematiek van het 
kind kunnen aanvullende disciplines deelnemen, zoals paramedici (fysiotherapeut of logopedist), onderwijsdeskundige, kinderneuroloog, 
psychiater of IMH-specialist. Dit team kent elkaar en elkaars werkwijze goed. 
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● De werkwijze van het multidisciplinair overleg en advies is bekend in de keten rond het jonge kind. Er is blijvend aandacht voor bekendheid en 
bereikbaarheid in de keten. 

● De mogelijkheden tot doorverwijzing naar specialistische diagnostiek zijn uitgebreid en geoptimaliseerd. Hierover en over de samenwerking 
tussen ketenpartners zijn afspraken gemaakt. 

  
In samenspraak met ouders worden de bevindingen van het multidisciplinair overleg verwerkt in een adviesplan. Dat beschrijft de inzet die ouders en 
kind zelf kunnen leveren, de (tijdelijke) ondersteuning die nodig is en de professionele inzet die geleverd wordt. Als meerdere disciplines betrokken 
zijn, is vanuit het 1-gezin-1-plan-principe een gecoördineerde inzet nodig. Hiervoor kan een trajectbegeleider ingezet worden. Met de ouders worden 
ook afspraken gemaakt over eventuele nazorg en evaluatie van het traject. 
  
Over de inzet van multidisciplinair overleg en advies voor jonge kinderen en hun ouders moeten gemeenten en samenwerkingspartners afspraken 
maken. De wijze van organiseren en de verbinding met wijk- of gebiedsteam en andere partijen kan per lokale situatie verschillen. In het geval van 
multidisciplinaire diagnostiek of een specifieke interventie voor jonge kinderen kan de schaal van een gemeente te klein zijn. Regionale samenwerking 
is dan gewenst. 
  
Bekijk ook: 

● Multidisciplinaire diagnostiek, Uniforme werkwijze bij bouwsteen 2 van de innovatie VVI op Integrale Vroeghulp 
● Handreiking Integrale Vroeghulp voor gemeenten 
● Infosheet Integrale Vroeghulp – Trajectbegeleiding 
● Infosheet Integrale Vroeghulp – Coördinatie van de keten 

 
Contact 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de landelijke Integrale Vroeghulp adviseurs Lieke van der Meulen, 06 13 13 64 99, 
lvandermeulen@ncj.nl of Jitty Runia, 06 36 41 80 17, jrunia@ncj.nl.  

Bekijk ook de website www.integralevroeghulp.nl 
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http://www.integralevroeghulp.nl/media/4129/vvi_bouwsteen_2_-_jan._2012.pdf
http://www.integralevroeghulp.nl/media/47514/handreiking_intergrale_vroeghulp_voor_gemeenten_dec._2014.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/d34b4d37-9b60-4640-ae77-1f59e7aa590d.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/2930a049-cbca-471f-9a39-c21f0937f2c9.pdf
mailto:lvandermeulen@ncj.nl
https://integralevroeghulp.pleio.nl/

