
 

 
 
INFOSHEET | Jeugdgezondheidszorg & Integrale Vroeghulp 
Samenwerken voor laagdrempelige ondersteuning voor ouder en kind 

De invoering van de Jeugdwet per 2015 heeft tot veel veranderingen geleid binnen de zorg aan het jonge kind. Dit geldt ook voor de al 20 jaar 
bestaande netwerken Integrale Vroeghulp, met als gevolg verschil in lokale/regionale invulling van multidisciplinaire expertise en samenwerking voor 
jonge kinderen met (mogelijke) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders. Bundeling van expertise en samenwerking binnen 
en tussen domeinen is en blijft cruciaal voor deze kinderen. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.  
 
Welke bijdrage lever jij aan Integrale Vroeghulp?  
Over Integrale Vroeghulp 
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. 
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.  
 
Bijdrage van de JGZ 
De JGZ is een belangrijke partner in Integrale Vroeghulp. De uitgangspunten van de JGZ en Integrale Vroeghulp komen in grote mate overeen. Het 
kind is het uitgangspunt, ouders hebben de regie en daaromheen wordt specifieke expertise met behulp van ketenpartners georganiseerd. Op grond 
van het Basistakenpakket heeft de JGZ in ieder geval een belangrijke taak in vroegsignalering, multidisciplinair overleg en advies en samenwerking in 
de brede keten rond het jonge kind. In figuur 1 op pagina 2 zijn voorbeelden van rollen van de JGZ in Integrale Vroeghulp opgenomen, zoals uitgevoerd 
in verschillende regio’s. Afhankelijk van de lokale situatie kan hieraan invulling gegeven worden. Over de bijdrage van de JGZ aan Integrale Vroeghulp 
moeten JGZ, samenwerkingspartners en gemeenten blijvend in gesprek zijn en afspraken maken. Van belang is een gezamenlijke  visie op (Integrale) 
Vroeghulp in de gemeente/regio, waaruit afspraken voortvloeien over o.a. taken/verantwoordelijkheden, samenwerkingsafspraken en financiering.  
 
Bekijk ook: 

● Handreiking Jeugdgezondheidszorg & Integrale Vroeghulp: samen sterk 
● Notitie In gesprek met Jeugdgezondheidszorgorganisaties over Integrale Vroeghulp 
● De website en community van Integrale Vroeghulp www.integralevroeghulp.nl (voor professionals, ouders en gemeenten) 
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https://www.ncj.nl/themadossiers/uitvoeringskader/basispakket-jgz/
http://www.integralevroeghulp.nl/media/47377/handreiking_jgz_-_ivh__dec._2014.pdf
http://www.integralevroeghulp.nl/media/49080/brochure_interviews_ncj_-_febr._2015.pdf
http://www.integralevroeghulp.nl/


 

 
 
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 
 

Figuur 1: Bouwstenen Integrale Vroeghulp en mogelijk rollen voor de JGZ 
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