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Voorwoord

Meestal gaat het goed met jonge kinderen. Maar soms ook niet. Vaak is het dan niet zo duidelijk 

wat er aan de hand is. Dan komen de twijfels. Er gaat iets niet goed, maar wat? Ouders zoeken 

naar antwoorden, maar waar vind je die? Bij de jeugdarts? In het ziekenhuis? Bij de huisarts? 

Op internet? Er wordt gegoogeld. Op zoek naar informatie en referentie kaders. Onzeker over 

hoe erg het is en wat je als ouder kunt doen. Integrale Vroeghulp kan dan uitkomst bieden.

Met ingang van 1 januari 2015 moet een groot deel van de kinderen en jongeren met een 

beperking die nu zorg en begeleiding ontvangen uit de AWBZ, een beroep doen op de 

gemeente waarin zij wonen. De invoering van de Jeugdwet moet er toe leiden dat er meer  en 

eerder aandacht is voor het voorkomen van problemen, voor het tijdig signaleren van ontwik

kelingsproblematiek en voor vroege ondersteuning in het gezin, op school en in de buurt.

De Integrale Vroeghulpnetwerken (IVHnetwerken) hebben hun waarde aangetoond, ook in 

financiële zin. De opbrengsten zijn een lager ziekteverzuim van de kinderen én ouders, lagere 

zorgzwaartepakketten, een snellere doorstroom naar passend onderwijs (regulier of speciaal) 

 en vermindering van maatschappelijke overlast. De baten voor de gemeenten zijn de juiste, 

efficiënte en kwalitatief goede zorg voor jonge inwoners, door een optimale ontwikkeling 

van het kind is er een grotere kans op (blijvende) arbeidsparticipatie van de  ouders en (op 

termijn) van het kind zelf, en minder ontspoorde kinderen. De maatschappelijke opbrengsten 

van Integrale Vroeghulp zijn hoger dan de kosten ervan. Iedere geïnvesteerde euro levert € 1,47 

aan maatschappelijke besparingen op. De transitie van de jeugdzorg brengt met zich mee 

dat de verantwoordelijkheid voor Integrale Vroeghulp overgaat naar de gemeente. In veel 

gemeenten is nog niet precies duidelijk hoe IVH vorm en inhoud zal krijgen. Hoe de expertise, 

opgebouwde ervaring en werkwijze van de IVHnetwerken een goede plek krijgen en geborgd 

worden in het lokale jeugddomein. Gemeenten zoeken naar slimme aanpakken die goed 

aansluiten bij meer zelfredzaamheid van de burger, minder overheids interventies, betere dienst

verlening door integraal werken en realisatie van lagere kosten. De Jeugdgezondheidszorg kan 

een grote bijdrage leveren aan het oplossen van dit vraagstuk.

Ook zoeken gemeenten mogelijkheden om expertise te behouden en ervaringen te gebruiken 

van de Integrale Vroeghulp het geval. Hoe kunnen deze netwerken, met 15 jaar ervaring op het 

gebied van heel kwetsbare jonge kinderen, een plek krijgen in het lokale jeugd domein. Ook 

hieraan kan de jeugdgezondheidszorg kan een grote bijdrage leveren.

De bedoeling van deze handreiking is om de jeugdgezondheidszorgorganisaties te ondersteunen 

bij hun gesprekken met gemeenten en de Integrale Vroeghulp samenwerkingspartners te 

inspireren ten aanzien van de bijdrage van de jeugdgezondheidszorg aan Integrale Vroeghulp.

Ferdinand Strijthagen
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AAnbeVelIngen 
AAn Jgz-orgAnIsAtIes

1. Participeer actief in de regionale netwerken voor Integrale Vroeghulp. Door haar 

sociaalmedische en verpleegkundige expertise kan de JGZ een grote bijdrage 

leveren aan het realiseren van de ambities van Integrale Vroeghulp en hiermee aan 

de zorg voor zorgintensieve kinderen.

2. Bespreek samen met de partners IVH het belang van een gemeentelijk of zelfs 

bovengemeentelijk georganiseerd IVHnetwerk als gezamenlijke inspanning 

van  gemeente en IVHsamenwerkingspartners. De jarenlange ervaring van de 

IVHnetwerken leert dat voor de groep kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun 

gezinnen specifieke deskundigheid nodig is. Je kan niet verwachten dat deze exper

tise op wijk of buurtniveau of op het schaalniveau van veel gemeenten aanwezig is, 

omdat het heel specifieke expertise betreft op het gebied van vroege signalering, 

vroege diagnostiek en vroege interventie. Door deze specifieke deskundigheid,  

die een relatief kleine groep hard nodig heeft, gemeentelijk of bovengemeentelijk  

te organiseren, blijft deze op een efficiënte en effectieve manier beschikbaar.

3. Versterk als JGZ de vroegsignalering en de brede integrale kijk op alle kinderen en 

gezinnen. De JGZ ziet vrijwel alle kinderen, is een verzamelpunt van informatie op 

diverse levensterreinen. De JGZ heeft goede samenwerkingscontacten met profes

sionals op plekken waar kinderen opgroeien. Laat gemeenten en partners (nog meer) 

zien welke activiteiten de JGZ daarin onderneemt.

4. Versterk de rol van de JGZ bij ‘het in beeld houden van kinderen’. Het is belangrijk 

voor het gezond en veilig opgroeien van alle kinderen, en zeker van zorgintensieve 

kinderen, dat zij de ondersteuning en hulp krijgen die zij nodig hebben. In de trans

formatie van de jeugdzorg die veel onzekerheden met zich meebrengt, is dit zeker 

belangrijk. De JGZ heeft daarvoor de kennis en de hulpmiddelen, zoals het DD JGZ.

5. Versterk de rol van de JGZ in het voorveld én de samenwerking met huisartsen en 

ziekenhuizen door afspraken te maken over rechtstreeks verwijzen naar medisch 

specialistische zorg en jeugdhulp. Volgens de Jeugdwet kan dit. Juist voor ouders 

met veel vragen over hun zorgintensieve kind is het prettig om daarvoor niet nog  

een afspraak met de huisarts te hoeven maken.

6. Benut de inzet van de jeugdverpleegkundige in de zorgcoördinatie/de traject

begeleider. De verpleegkundige/trajectbegeleider kan een coördinerende en onder

steunende rol hebben voor kind en gezin. Ze heeft toegang tot registratiesystemen 

zoals de Verwijsindex risicojongeren, waarmee gevolgd kan worden wie er betrokken 

is bij het kind en kan zo nodig afstemmen tussen de betrokken hulpverleners als 

(meer) nodig is.
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7. Onderzoek de meerwaarde van een coördinerende rol van de JGZ in een samen

werkingsverband Integrale Vroeghulp. De JGZ kan (meer) de regie nemen in het 

(mede)organiseren van de keten voor he tjonge kind, doordat zij goede contacten 

heeft met het medische veld, maar ook met jeugdhulp, welzijn, kinderopvang, onder

wijs en gehandicaptenzorg. Benut vooral de contacten met de kinderopvang en het 

onderwijs om voor ouders een schakel in de keten van IVH te zijn.

8. Bepleit samen met de partners IVH bij de gemeente de beschikbaarheid van gespe

cialiseerde (ouder)begeleiding en ontwikkelingsstimuleringsprogramma’s voor deze 

groep zorgintensieve kinderen. Voor hen is het algemene aanbod niet voldoende.

9. Informeer ten behoeve van hun beleid gemeenten goed over zorgintensieve 

kinderen. Dit is des te belangrijker omdat de landelijke IVHrapportage kan 

verdwijnen  door de decentralisatie.

10. Informeer jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nog meer over Integrale Vroeghulp. 

Het bijwonen van een overleg van het IVHkernteam of een bezoek aan een kinder

dagcentrum in de gehandicaptenzorg kan helpen hen een beter beeld van de onder

steuning van en zorg aan zorgintensieve kinderen te geven.

mAnAgementsAmenVAttIng

Het is van groot belang dat een kind met ontwikkelingsproblematiek of een beperking 

in een heel vroeg stadium de juiste zorg en begeleiding krijgt, zodat het zich zo goed 

mogelijk kan ontwikkelen en een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden. De netwerken 

Integrale Vroeghulp zetten zich in voor deze kinderen.

Door de invoering van de Jeugdwet veranderen de organisatie en uitvoering van 

Integrale Vroeghulp (IVH). Integrale Vroeghulp is een specifieke werkwijze en een 

netwerk van partners op het gebied van vroegsignalering, integrale diagnostiek, gezins

ondersteuning, onderwijs en zorg ten behoeve van jonge kinderen met ontwikkelings

achterstanden als gevolg van een beperking. Vanaf 1 januari 2015 moeten kinderen en 

jongeren met een beperking en hun ouders voor de zorg en begeleiding die zij tot dan 

uit de AWBZ ontvingen, een beroep doen op de gemeente. Ook kan door de decen

tralisatie de jarenlange ervaring en specifieke expertise die in de IVHnetwerken zijn 

opgebouwd, versnipperd raken. De jeugdgezondheidszorg kan een bijdrage leveren aan 

het behouden en borgen van de doelstellingen van de Integrale Vroeghulpnetwerken.

Om het aantal potentiële vroeghulpkinderen te bepalen, is in 2010 onderzoek gedaan 

naar de doelgroep van IVH. Voor deze berekening is uitgegaan van het aantal kinderen 

van nul tot zeven jaar met een gedrags of leerstoornis of een verstandelijke, lichamelijke 
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of ernstige meervoudige handicap. Dit leidde tot een totaal van 40.000 kinderen in de 

leeftijd van nul tot zeven jaar. De omvang per levensjaar is ruim 5500 kinderen. Op jonge 

leeftijd is echter vaak niet helder wat er met een kind aan de hand is. Er is bij ouders 

en professionals wel twijfel of ongerustheid over de ontwikkeling van het kind. Ouders 

hebben juist in deze fase behoefte aan ondersteuning om duidelijkheid te krijgen, de 

juiste weg te vinden en de juiste beslissingen voor hun kind te nemen. Vroege signale

ring en een Integrale Vroeghulpkernteam met zijn bijzondere combinatie van specifieke 

deskundigheden zijn dan nodig om hen te helpen duidelijkheid te krijgen. Samen met de 

ouders kan er dan een multidisciplinair plan van aanpak gemaakt worden. In het proces 

worden ouders ondersteund door trajectbegeleiders. De verschillende elementen van 

Integrale Vroeghulp zijn beschreven in zeven bouwstenen: 1) vroege signalering;  

2) vraagverheldering en multidisciplinaire diagnostiek; 3) multidisciplinair adviesplan;  

4) informatie en advies aan gezinnen, trajectbegeleiding; 5) gezinsondersteuning;  

6) onderwijs en zorg; 7) ketennetwerk. Zie ook figuur 1.

Figuur 1 bouwstenen Integrale Vroeghulp

3. 
multidisciplinair  
adviesplan  
(N.B. kan in feite in  
alle fasen voorkomen).

4. 
informatie & advies 
aan gezinnen,  
trajectbegeleiding 
(N.B. kan in feite in  
alle fasen voorkomen).

1.
vroege signalering 
(vanaf het consultatiebureau)

2a.
vraagverheldering en  
multidisciplinaire diagnostiek

2b. 
speciale centra voor  
complexe diagnostiek 
(universitair medisch centrum)

5.
gezinsondersteuning
•	 preventieprogramma’s
•	 praktische ondersteuning

6.
onderwijs & zorg
•	 geïntegreerde intake
•	 samenhang onderwijs & zorg

7. 
ketennetwerk van gezondheids
zorg, gezinsondersteuning  
onderwijs en zorgvoorziening
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De bijdrage van de JGZ aan de bouwstenen IVH is afhankelijk van de afspraken die 

met de gemeente en de samenwerkingspartners gemaakt zijn. Een deel van de bijdrage 

behoort tot de reguliere taak van de JGZ. De JGZ heeft de taak een (dreigende) achter

stand van de ontwikkeling van een kind te signaleren en zo nodig kind en ouder toe 

te leiden naar de juiste plek en daarbij nauw samen te werken met het onderwijs, de 

kinderopvang en andere voorzieningen waar kinderen opgroeien. Ook heeft de JGZ de 

opdracht om kind, jongere en ouder laagdrempelig van informatie en advies te voorzien. 

De JGZ vervult ook een belangrijke verbindende rol in de relatie met de huisartsenzorg 

en de specialistische gezondheidszorg. Daarnaast heeft de JGZ de taak gemeenten te 

voorzien van collectieve informatie over groepen kinderen, dus ook over kinderen met 

(mogelijke) ontwikkelingsachterstanden. De JGZ heeft dus in ieder geval een belangrijke 

taak bij de bouwstenen vroegsignalering, multidisciplinaire diagnostiek, zorg en onder

wijs, en ketennetwerk. Over andere activiteiten in het kader van IVH zullen specifieke 

afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente en met de samenwerkingspartners.

Er zijn tal van inspirerende voorbeelden gekomen uit een kort onderzoek door middel van 

interviews in zeven regio’s.

Een greep uit de voorbeelden:

•	 Het plusconsult binnen de JGZ en doorverwijzing naar IVH.

•	 De jeugdarts in het kernteam IVH.

•	 De jeugdverpleegkundige als trajectbegeleider.

•	 Gezinsondersteuning aan kinderen met ontwikkelingsproblemen door de JGZ.

•	 De JGZ als schakel naar het onderwijs.

Deze en andere voorbeelden zijn uitgewerkt in de handreiking. Uiteraard zijn er nog 

veel meer voorbeelden in andere regio’s. De regio’s kunnen deze praktijkvoorbeelden 

online beschikbaar stellen op de community Integrale Vroeghulp, in het dossier jeugd

gezondheidszorg.
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InleIdIng

De organisatie en uitvoering van Integrale Vroeghulp (IVH11) veranderen door de  

invoering van de Jeugdwet. Met ingang van 1 januari 2015 moet een groot deel van  

de kinderen en jongeren met een beperking van 0 tot 18 jaar en hun ouders, die nu zorg 

en begeleiding ontvangen uit de AWBZ, een beroep doen op de gemeente waarin zij 

wonen. De invoering van de Jeugdwet moet ertoe leiden dat er meer en eerder aandacht 

is voor het voorkomen van problemen, voor het tijdig signaleren van ontwikkelings

problematiek en voor vroege ondersteuning in het gezin, op school en in de buurt. Dat 

betekent ook dat de gemeente ervoor moet zorgen dat relevante organisaties goed met 

elkaar samenwerken. Dit kan voor de bijdrage van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan 

IVH bedreigingen en kansen opleveren.

Het is van groot belang dat een kind met ontwikkelingsproblematiek of een beperking 

in een heel vroeg stadium de juiste zorg en begeleiding krijgt, zodat het zich zo goed 

mogelijk kan ontwikkelen en een zo zelfstandig mogelijk leven kan leiden. Zorgintensieve 

kinderen2 en hun ouders vroeg signaleren en snel toeleiden naar zorg is van belang omdat:

•	 ouders en sociale netwerken met steun van professionals hun kinderen op de juiste 

manier in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen;

•	 ouders in een vroeg stadium begeleiding (kunnen) krijgen bij de opvoeding, het 

opgroeien en vooral het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind;

•	 kinderen en jongeren minder vaak een beroep hoeven te doen op gespecialiseerde 

jeugdhulp en medische zorg;

•	 vroegtijdige herkenning van frustraties en negatieve ervaringen schooluitval en 

probleemgedrag voorkomt;

•	 onnodige medicatie voorkomen wordt en jeugdigen (langer) thuis kunnen blijven 

wonen.

IVH biedt, met behulp van een gecoördineerde ketenaanpak, actieve ondersteuning aan 

deze kinderen en hun ouders.

1  Integrale vroeghulp is een specifieke werkwijze gericht op het vroeg vinden en helpen van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun ouders. 

Het is een multidisciplinaire werkwijze die verankerd is in een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden Integrale Vroeghulp.

2  IVH richt zich op zorgintensieve kinderen van 0 tot 7 jaar. Dit zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand door een verstandelijke, lichamelijke 

en/of zintuiglijke beperking, een stoornis in het autistische spectrum of een chronische ziekte. Hierbij gaat het om het gehele functioneren van het 

kind zelf – in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht – en om het functioneren van het kind binnen het gezin.
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“Onze zoon is nu bijna zeven jaar oud. Al op heel jonge leeftijd hadden we het gevoel dat hij 

anders was. Onrustig, niet stil kunnen zitten, moeite met concentreren. Natuurlijk maak je je 

als ouders ongerust. Via de jeugdgezondheidszorg zijn we verwezen naar Integrale Vroeghulp. 

Daar ging een wereld voor ons open: mensen die met veel begrip voor onze situatie naar ons 

luisterden. Integrale Vroeghulp regelde de nodige onderzoeken. Onze vermoedens werden 

bevestigd. We weten nu wat er met onze zoon aan de hand is. Het gaat niet om het etiketje. 

We willen hem gewoon de beste kansen bieden in het leven. Er vroeg bij zijn, is in zijn geval 

heel belangrijk.”

Door intensieve samenwerking tussen de JGZ en IVH wordt het netwerk rond kind en 

gezin efficiënter en meer sluitend, omdat de JGZ en IVH elkaar aanvullen. De JGZ richt 

zich op alle kinderen en IVH op een kleinere, specifieke kwetsbare groep: jonge kinderen 

(07 jaar) met dreigende ontwikkelingsachterstanden als gevolg van een beperking. Het 

gaat hierbij om gezinnen die vragen hebben op meerdere gebieden tegelijkertijd.

De JGZ kijkt met een integrale blik naar de biologische, psychische en sociale 

aspecten van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen. IVH heeft rond hun 

ontwikkelings vraagstukken specialistische (para)medische kennis en expertise ontwik

keld en uiteenlopende specialistische partners bij het netwerk betrokken. IVH brengt 

zodoende (para)medische, ontwikkelingspsychologische, (ortho)pedagogische en 

maatschappelijke kennis bij elkaar.

Casus moeder van Sybren (ADHD)

“Via de jeugdgezondheidszorg kon ik deelnemen aan de cursus ‘Opvoeden Zo!’ De cursusleid-

ster had al snel in de gaten dat het niet aan onze opvoeding lag, dat wij een pingpongbal in 

ons gezin hadden. Via MEE heeft ze ervoor gezorgd dat ik een gezinsbegeleidster kreeg. Zij 

heeft ons praktisch ondersteund en naar Integrale Vroeghulp geleid. Daardoor hadden we al 

voor zijn derde verjaardag een diagnose op zak en kon de werkelijke hulpverlening starten.”

De JGZ is partner in het samenwerkingsverband IVH. De uitgangspunten van de JGZ 

en IVH komen in grote mate overeen. Beide nemen het kind als uitgangspunt, leggen 

de regie bij de ouders en organiseren daaromheen specifieke expertise met behulp van 

ketenpartners. Ook bieden de JGZ en IVH beide zoveel mogelijk hulp en ondersteuning 

in de eigen leefomgeving van het kind en willen zij de eigen kracht van gezin en haar 

netwerk versterken.

De bedoeling van deze handreiking is de JGZorganisaties te ondersteunen, zodat 

zij samen met IVHsamenwerkingspartners een goed onderbouwd gesprek met een 

gemeente kunnen voeren over de bijdrage van de JGZ aan IVH. De voorbeelden kunnen 
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gemeenten en netwerken IVH inspireren hoe de samenwerking tussen de JGZ en IVH 

vorm kan krijgen. De handreiking geeft in hoofdstuk 1 informatie over veranderingen in 

IVH in de transitie jeugd. In hoofdstuk 2 worden bij de IVHbouwstenen voorbeelden van 

een mogelijke rol van de JGZ gegeven.

De handreiking is een basisdocument, opgebouwd uit de ervaringen van de JGZ en 

IVH en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden uit zeven geïnterviewde JGZorganisaties 

die partners zijn in de netwerken Integrale Vroeghulp. De interviews hebben meer infor

matie opgeleverd dan dat we in deze handreiking kunnen verwerken. Daarom is ervoor 

gekozen om de uitwerking van de interviews als achtergrondnotitie te publiceren op de 

community van Integrale Vroeghulp, in het dossier jeugdgezondheidszorg. De achter

grondnotitie is een dynamisch document. In de komende transitie jeugd zullen er nog 

veel mooie praktijkvoorbeelden volgen en die kunnen online toegevoegd worden.
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1. IntegrAle VroegHulp (IVH)

1.1 Inleiding
Integrale Vroeghulp is een specifieke werkwijze, gericht op het vroeg vinden en helpen 

van kinderen met (vermoede) ontwikkelingsproblemen en hun ouders. Deze multidiscipli

naire en preventieve werkwijze is verankerd in een landelijk dekkend stelsel van regionale 

netwerken. Daarin werken organisaties samen voor zorgintensieve kinderen van 0 tot 

7 jaar. IVH versterkt de rol van ouders als regisseur en coördineert de activiteiten van 

deze samenwerkende organisaties. Aan de netwerken IVH nemen in ieder geval profes

sionals van organisaties zoals MEEorganisaties, zorgaanbieders, kinderrevalidatiecentra 

en/of ziekenhuizen deel. De verdere samenstelling kan per netwerk verschillen. Over 

het algemeen zijn de jeugdgezondheidszorg, de Centra voor Jeugd en Gezin (gezins

coaches, buurtteams), de jeugdggz, kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen in de 

netwerken vertegenwoordigd. De situatie van het individuele kind en gezin bepaalt welke 

deelnemers aan het netwerk in zijn geval worden betrokken.

De netwerken IVH richten zich al ruim vijftien jaar op hulpvragen van ouders met kinderen 

tot zeven jaar met een (vermoeden van een) ontwikkelingsachterstand door een verstan

delijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking, een stoornis in het autistische spectrum 

of een chronische ziekte: de zogenaamde zorgintensieve kinderen. Ouders/gezinnen 

met zorgintensieve kinderen hebben specifieke vragen over de ontwikkeling, opvoeding, 

lichamelijke klachten en onderwijs van hun kind. De netwerken IVH geven deze ouders 

actief ondersteuning met een gecoördineerde, multidisciplinaire ketenaanpak. Zij bieden 

deze kinderen en hun ouders een preventieve aanpak: vroegsignalering, vroegdiagnos

tiek en vroege interventie. Zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld wat er aan de hand is 

(integraal, multidisciplinair) en er wordt een – samenhangend – aanbod van zorg, onder

steuning en onderwijs geboden. De vragen van ouders/gezinnen worden in samenhang 

door verschillende actoren in curatieve zorg, langdurige zorg, jeugdzorg, gemeentelijke 

zorg, cliëntondersteuning, speciaal en regulier onderwijs beantwoord.

Pim op de basisschool

Pim is bijna 5 jaar, hij zit sinds juni 2013 in groep 0/1. Vanaf het begin waren er moeilijkheden 

op school. Hij verstoort de les, begrijpt de regels niet, regels beklijven niet, hij reageert heel 

vaak fysiek, is angstig bij medeleerlingen en overgevoelig voor geluidsprikkels. Ook zijn de 

spraak- en taalontwikkeling vertraagd. Hij heeft sinds enkele maanden logopedie en heeft 

ook een gehooronderzoek gehad, maar hij bleek niet te testen. Thuis is hij overheersend 

aanwezig en erg onrustig. Moeder ziet wel dat Pim zich anders ontwikkelt, maar ervaart de 

overgang naar de basisschool als reden voor het ontstaan van de problematiek. Voorheen  

zou het goed gegaan zijn. Op jongere leeftijd op de peuterspeelzaal vertoonde hij ook al dit 

gedrag, maar op die leeftijd werd het nog geaccepteerd. Diagnostiek is toen niet gedaan.
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Door de jeugdarts is contact opgenomen met Integrale Vroeghulp. De reden is dat er nu diverse 

personen zijn met wie moeder in gesprek is (de school, de logopediste, de jeugdarts, de 

huisarts) en moeder heeft geen overzicht meer wie nu precies wat doet. De communicatie met 

school verloopt stroef. Moeder wil graag weten wat er nu precies aan de hand is met Pim en 

ze wil een vaste contactpersoon die uitleg kan geven en haar kan ondersteunen. Het netwerk 

Integrale Vroeghulp kan de expertise leveren om moeder te helpen bij haar hulpvraag.

Om het aantal potentiële vroeghulpkinderen te bepalen, is in 2010 onderzoek gedaan 

naar de doelgroep van IVH. Voor deze berekening is uitgegaan van het aantal kinderen 

van nul tot zeven jaar met een gedrags of leerstoornis of een verstandelijke, lichamelijke 

of ernstige meervoudige handicap. Dit leidde tot een totaal van ruim 40.000 kinderen 

in de leeftijd van nul tot zeven jaar. De omvang per levensjaar is ruim 5500 kinderen. In 

tabel 1 is deze groep zorgintensieve kinderen ingedeeld naar hun beperking. In bijlage 1 

is meer informatie over deze kinderen te vinden.

tabel 1 Aantal kinderen naar beperking (2010)

doelgroep     Aantal kinderen 0 - 7 jaar

Verstandelijke handicap    17.142

Lichamelijke handicap    18.285

Gedrags of leerstoornissen (ASS)  4.000

Ernstige meervoudige handicap   1.142

totaal      40.569

Bij aanvang van een vroeghulptraject op jonge leeftijd is vaak niet helder wat er met een 

kind aan de hand is. Er is bij ouders en professionals wel twijfel of ongerustheid over de 

ontwikkeling van het kind. Ouders hebben juist in deze fase behoefte aan ondersteuning 

om duidelijkheid te krijgen, de juiste weg te vinden en de juiste beslissingen voor hun 

kind te kunnen nemen. Twee groepen kinderen kunnen worden onderscheiden:

1. kinderen die een ‘niet pluisgevoel’ oproepen en die opvallen door hun gedrag of 

gebrek aan vaardigheden. Denk aan een (dreigende) ontwikkelingsproblematiek of 

een vorm van autisme. Het is essentieel dat deze kinderen zo vroeg mogelijk de juiste 

zorg ontvangen. Het is belangrijk dat signalen van zorg en ondersteuningspartijen 

(huisarts, jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzaal) snel opgevangen worden en 

doorgeleid worden, zodat specialistische hulp waar nodig direct ingezet kan worden. 

Gebeurt dat niet, dan kunnen de problemen van deze jeugdigen verergeren.

2. kinderen bij wie al vanaf de geboorte duidelijk is dat ze een beperking hebben. Deze 

kinderen komen in het ‘medische circuit’ terecht en ontvangen snel de juiste zorg en 

begeleiding.
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Kleine Thomas is afwezig

Als de kleine Thomas met zijn 18 maanden nog steeds niet reageert op zijn naam, moeilijk 

contact maakt en soms afwezig lijkt, vindt de JGZ-arts het tijd om het Integrale Vroeghulp-

team in te schakelen. Uit testen op het consultatiebureau blijkt dat Thomas achterloopt in zijn 

ontwikkeling. Zijn moeder vertelt dat hij bij het inslapen en wakker worden met zijn hoofd 

naar voren valt. Lees hier het blog over Thomas

kinderen met (mogelijke) ontwikkelingsachterstanden worden niet altijd tijdig gesigna

leerd. Daardoor kunnen zij tijdige ondersteuning en waardevolle ontwikkelingskansen 

mislopen, terwijl al op zeer jonge leeftijd met de juiste interventieprogramma’s binnen 

een gezin veel verbetering kan worden gerealiseerd. Een hogere kwaliteit van leven en 

een zo optimaal mogelijke deelname aan de maatschappij komen voor deze kinderen 

dan meer binnen handbereik. Met een tijdige ondersteuning wordt op langere termijn 

onnodig leed voorkomen en worden onnodig hogere kosten voor meer intensieve zorg 

bespaard.

Vanaf 1 januari 2015 zijn er veranderingen in verschillende wetten die van belang zijn 

voor zorgintensieve kinderen. De Jeugdwet is een feit. De Wmo en de Wet langdurige 

zorg (Wlz) zijn aangepast. Een groot deel van de kinderen en jongeren met een beper

king (van 0 tot 18 jaar) en hun ouders die nu zorg en begeleiding ontvangen uit de 

AWBZ, doet vanaf 1 januari een beroep op de gemeente waarin zij wonen. Zij kunnen 

dan met verschillende wetten te maken krijgen:

1. Voor jeugdigen jonger dan 18 jaar zijn de Wet publieke gezondheid (jeugdgezond

heidszorg), de Jeugdwet, de Wmo in verband met casemanagement vanuit MEE en/

of de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) van toepassing.  

Zij hebben ook te maken met de stelselwijziging passend onderwijs.

2. Voor jeugdigen ouder dan 18 jaar zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet en/of de Participatiewet of de Wet langdurige 

zorg van toepassing. Zij hebben ook te maken met de stelselwijziging passend 

onderwijs.

Meer informatie over de verschillende wetten is te vinden in bijlage 2.

1.2 Verwachte baten
In het landelijke innovatieproject Vroeg, Voortdurend, Integraal is onderzoek gedaan 

naar de maatschappelijke baten van Integrale Vroeghulp. Hieruit blijkt dat de verwachte 

opbrengsten liggen op het terrein van zorg en onderwijs:

•	 Lager ziekteverzuim van de kinderen én ouders.

•	 Lagere zorgzwaartepakketten en substitutie.

•	 Snellere doorstroom naar passend onderwijs (regulier of speciaal).

•	 Vermindering van maatschappelijke overlast.
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Het onderzoeksrapport noemt ook de baten voor de gemeenten:

•	 Alle (noodzakelijke) zorg is overzichtelijk per kind en in de tijd.

•	 Goede, efficiënte en kwalitatief goede zorg voor jonge inwoners.

•	 Grotere maatschappelijke bijdrage van burgers: door een optimale ontwikkeling van 

het kind is er een grotere kans op (blijvende) arbeidsparticipatie van de ouders en 

(op termijn) van het kind zelf.

•	 Minder ontspoorde kinderen.

•	 Waarmaken van de regierol van de gemeente leidt tot hogere tevredenheid bij de 

burgers.

•	 Positieve impuls aan het imago van gemeenten.

Conclusie van een business case is dat de maatschappelijke opbrengsten vanaf 2016 

hoger zijn dan de kosten. Iedere geïnvesteerde euro levert € 1,47 aan maatschappelijke 

besparingen op.

Bron: Het kind centraal. Maatschappelijke businesscase VVI

Het netwerk Integrale Vroeghulp ZuidLimburg heeft in 2014 onderzoek laten doen naar 

de meerwaarde van Integrale Vroeghulp voor gemeenten. De veranderingen binnen het 

gemeentelijke sociale domein, waaronder de transitie jeugdzorg, stellen gemeenten voor 

grote uitdagingen. Zij bereiden zich samen met veldpartijen voor op de nieuwe situatie 

per 1 januari 2015 en hebben het rapport ‘Samenwerking voor ouders en kind in transitie. 

Onderzoek naar de mogelijkheden van het netwerk Integrale Vroeghulp ZuidLimburg 

voor gemeenten’ uitgebracht. Een in dit rapport uitgevoerde rekenkundige exercitie geeft 

aan dat de kosten en baten van IVH op verschillende gebieden en bij verschillende finan

ciers liggen. Mogelijke opbrengsten voor de gemeenten lopen op tot bijna 1,2 miljoen 

euro. De inschatting is dat dit ruimschoots het dubbele is van de totale kosten die voor 

IVH binnen het gemeentelijke domein zouden worden gemaakt (voor vraagverheldering, 

casemanagement, onderzoek, overleg multidisciplinair team). Dat betekent dat binnen 

het gemeentelijke domein de kosten van IVH in de huidige organisatievorm ruimschoots 

tegen de baten opwegen.

1.3 bouwstenen en financiering Integrale Vroeghulp
IVH kent zeven bouwstenen: 1) vroegsignalering; 2) multidisciplinaire diagnostiek;  

3) multidisciplinair adviesplan; 4) informatie en advies aan gezinnen, trajectbegeleiding; 

5) gezinsondersteuning; 6) zorg en onderwijs; 7) ketennetwerk. Voor de financiering van 

de uitvoeringstaken wordt tot op heden uit de eigen financiering van de organisaties 

geparticipeerd. Vanaf 2015 vallen de ondersteuning en zorg binnen IVH onder de 

Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw. Dit vraagt om regie van de gemeente in samenwerking  

met andere financiers zoals zorgverzekeraars. Om de verantwoordelijkheden duidelijk  

te maken en om te kunnen innoveren zijn de zeven bouwstenen Integrale Vroeghulp 
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ontwikkeld.  In bijlage 2 staan de zeven bouwstenen IVH met daarbij de wetten en dus de 

financiering waaronder deze bouwstenen vanaf 2015 zullen vallen. Meer informatie over 

de bouwstenen ziet u in de animatie over de bouwstenen.

Integrale Vroeghulp werkt met teams waarin verschillende disciplines met specifieke 

kennis van het jonge kind zijn samengebracht, die elk vanuit hun eigen expertise naar  

het kind kijken. Het team werkt daardoor snel en efficiënt. In een team zitten bijvoorbeeld 

een jeugdarts, een kinderarts, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog, een 

opvoedkundige en een onderwijsdeskundige. De informatie wordt geregistreerd in het 

IVHdossier. MEE coördineert tot 1 januari 2015 de activiteiten van deze verschillende 

disciplines en versterkt de rol van ouders als regisseur. Zo worden onder andere vroeg

signalering (het vroegtijdig signaleren van een dreigend probleem), integrale diagnos

tiek, gezinsondersteuning, afstemming onderwijs en zorg efficiënter geregeld. Daarmee 

worden meer problemen voor ouders en kinderen voorkomen en veel kosten voor de 

samenleving bespaard. De drempel voor Integrale Vroeghulp is laag. Ouders kunnen zelf 

direct een afspraak maken, een verwijsbrief is niet nodig en de hulp is gratis.

De coördinator is de ketenregisseur van het IVHnetwerk en heeft verschillende coördi

nerende taken die gericht zijn op ouders, het netwerk, de expertise en de kwaliteit.

•	 Intake/vraagverheldering. De (eerste) aanmeldingen komen binnen bij de coördinator. 

Hij/zij wijst een casemanager toe; dit vraagt om een goede inschatting en match. De 

coördinator en casemanager kijken naar de hulpvraag van de ouders. kan het gezin 

direct worden doorverwezen of wordt het besproken in het multidisciplinaire team?

•	 Advies/consult. Het afhandelen van (telefonische) vragen en het geven van adviezen 

en consulten. Hierbij gaat het om informatie en advies aan ouders en verwijzers.

•	 organiseren netwerk. Het inschatten van welke expertise nodig is voor de hulpvraag. 

Daarna organiseert de coördinator een samenkomst met het multidisciplinaire team 

en de ouders. De kracht van de netwerken IVH zit in de gebundelde expertise en de 

samenwerking tussen de verschillende organisaties en professionals.

•	 kwaliteitsbewaking. Het zorgen dat IVHprocedures en de IVHwerkwijze goed 

uitgevoerd worden om de kwaliteit van het netwerk te borgen.

•	 beleidszaken stuurgroep. De IVHnetwerken hebben in de meeste regio’s een stuur

groep waarin de bestuurders van de deelnemende organisaties beleidszaken afhan

delen. De coördinator vervult de functie van beleidsmedewerker voor deze stuurgroep.

•	 onderhouden netwerkcontacten. Dit is nodig voor het borgen van expertise op het 

gebied van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen en het uitwisselen van 

informatie en overdracht van sociale kaarten (vroegsignalering, vroege diagnostiek, 

vroege interventie etc.) Daarmee wordt scholing voor professionals verzorgd. Op 

deze gebieden beschikt IVH over specifieke kennis.

•	 Administratieve werkzaamheden. Schriftelijk rapporteren, het opstellen van een 

ondersteuningsplan (één gezin, één plan) en bijkomende administratie voor het 

netwerk (o.a. convenanten, werkplan).
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Integrale Vroeghulp: uitvoeringstaken in de praktijk

Integrale Vroeghulp werkt met teams waarin verschillende disciplines met specifieke 

kennis van het jonge kind zijn samengebracht, die elk vanuit hun eigen expertise naar 

het kind kijken. Het team werkt daardoor snel en efficiënt. In een team zitten bijvoor

beeld een jeugdarts, een kinderarts, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog, 

een opvoedkundige en een onderwijsdeskundige. De informatie wordt geregistreerd 

in het IVHdossier. MEE coördineert tot 1 januari 2015 de activiteiten van deze verschil

lende disciplines en versterkt de rol van ouders als regisseur. Zo worden onder andere 

vroegsignalering (vroegtijdig signaleren van een dreigend probleem), integrale diagnos

tiek, gezinsondersteuning, afstemming onderwijs en zorg efficiënter geregeld. Daarmee 

worden meer problemen voor ouders en kinderen voorkomen en veel kosten voor de 

samenleving bespaard. De drempel voor Integrale Vroeghulp is laag. Ouders kunnen  

zelf direct een afspraak maken, een verwijsbrief is niet nodig en de hulp is gratis.

1.4 gemeentelijke ontwikkelingen
Gemeenten krijgen in de Jeugdwet de taak om te zorgen voor goede vroegsignalering. 

Het past bij het nieuwe jeugdbeleid waarin versterking van de positie van de ouders en 

integrale hulpverlening centraal staan. De structuur die hiervoor nodig is, bestaat voor 

een belangrijk deel al in de wijze waarop de netwerken Integrale Vroeghulp zijn georga

niseerd.

Daarnaast liggen er ook verbindingen met andere bestuurlijke operaties. IVH kan bijvoor

beeld bij passend onderwijs een belangrijke rol spelen in de samenwerking tussen onder

wijs en hulpverlening en het opstellen van een onderwijszorgplan.

Tot 1 januari 2015 wordt de coördinatie van de IVHnetwerken gefinancierd door een 

AWBZsubsidie aan de MEEorganisaties. Vanaf 1 januari gaat deze financiering over 

naar gemeenten. In de bestuurlijke afspraken tussen VWS, VNG en MEE Nederland over 

de cliëntondersteuning is vastgelegd dat gemeenten uiterlijk 1 mei 2015 ook afspraken 

moeten maken met MEE over de borging van de coördinatie van IVH. Vanwege de 

huidige regionale opzet van IVH kunnen deze afspraken het beste op regionaal niveau 

worden gemaakt. Lokaal wat kan, vroeg erbij en dicht bij het gezin, maar specialistisch 

als het nodig is. Voor de doelgroep is het schaalniveau van de gemeente meestal te 

klein, omdat het om specifieke expertise gaat (vroege diagnostiek, vroege interventie) 

waaraan slechts een beperkt aantal gezinnen behoefte heeft.
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In het kader van de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd zijn gemeenten 

bezig met het herinrichten van het lokale sociale jeugddomein. Veel gemeenten zetten 

generalistische wijkteams in, al dan niet specifiek gericht op jeugd en gezin. Hiermee 

wordt beoogd de eerstelijnszorg voor jeugd en gezin te versterken en bij te dragen  

aan ontschotting van de zorg.

Wijkteams zijn multidisciplinaire teams, samengesteld uit professionals afkomstig van 

verschillende organisaties en disciplines. Zij werken samen in een wijkteam om een 

integrale aanpak te realiseren en over de schotten van organisaties heen te werken.  

Een wijkteam is makkelijk toegankelijk voor gezinnen die informatie zoeken of ondersteu

ning nodig hebben. Daarnaast hebben wijkteams een signalerende functie in de wijk en 

op school. De combinatie van toegankelijkheid en signalering maakt het mogelijk om 

in te zetten op preventie en vroegtijdige interventie. De inzet van meer specialistische 

hulp zou hierdoor moeten afnemen. De professionals die in de wijkteams werken zijn 

doorgaans hboopgeleide professionals, met veel ervaring in en kennis van het werken 

met jeugdigen en gezinnen. Vaak hebben zij een opleiding zoals Maatschappelijk Werk 

en Dienstverlening (MWD) of Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gevolgd.

De medische kant is onderbelicht.

Sociale wijkteams richten zich meestal zowel op gezinnen die basisondersteuning nodig 

hebben als op gezinnen met meer complexe problematiek zoals schuldenproblematiek, 

opvoedproblematiek en problemen met huisvesting. Behalve met het bieden van zorg en 

ondersteuning houden sociale wijkteams zich vaak bezig met samenlevingsopbouw. Naast 

sociale wijkteams zijn er wijkteams jeugd en gezin. Deze richten zich specifiek op gezinnen 

met opvoed en opgroeiproblemen, waarbij opzet en uitvoering variëren. Behalve op het 

bieden van directe hulp en ondersteuning aan gezinnen richten wijkteams jeugd en gezin 

zich vaak op het ondersteunen van pedagogische basisvoorzieningen. De meeste initia 

tieven bieden een combinatie van zowel preventieve, lichte als intensieve (volgens het 

huidige stelsel geïndiceerde) hulp.
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ZAANSTREEK-WATERLAND:  
trajectbegeleiding IVH organiseren vanuit de lokale jeugdteams

“In Zaanstreek-Waterland ontstond het idee om in een pilot ervaren trajectbegeleiders vanuit 

de lokale jeugdteams aan de slag te laten gaan voor VTO-Vroeghulp. Te beginnen met de 

trajectbegeleiders die in de huidige jeugdteams zitten, met het doel het hele traject van onder-

kennen tot hulp verlenen naadloos te laten verlopen. Doordat de VTO-Vroeghulp-trajecten 

georganiseerd worden in samenwerking met die jeugdteams, zullen ook kennis, ervaring en 

bekendheid ermee richting de jeugdteams gaan. Op die manier dragen we bij aan verbinding 

met het lokale veld en de deskundigheidsbevordering voor het werken met deze groep 

kinderen en hun ouders. Dat is belangrijk, want In het Regionaal Transitie Arrangement van 

Zaanstreek-Waterland is de zorg voor het jonge kind benoemd als prioriteit. Het is bedoeld 

juist voor die ouders die met veel vragen en twijfels zitten rond de ontwikkeling van hun 

kinderen. Wat is er nu precies aan de hand, hoe kan de ontwikkeling van het kind verder 

gestimuleerd worden en wat is er precies nodig aan ondersteuning? We zien dat veel 

aandacht in jeugdteams uitgaat naar de omstandigheden waarin kinderen opgroeien en we 

willen voorkomen dat het signaleren van de ontwikkelingsproblemen van kinderen wat uit 

beeld raakt.” Meer informatie.

Opgroei en opvoedproblemen kunnen een sociaalmaatschappelijke, maar ook een 

medische oorzaak hebben. Ongeacht via welke ingang het kind binnenkomt, moet het 

op de juiste plek worden behandeld. Met het streven om kind en ouder zoveel mogelijk 

zorg dicht bij huis te bieden, wordt samenwerking tussen huisartsen, andere hulpverle

ners en lokale overheden steeds belangrijker. De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 

pleit daarom voor lokale en regionale samenwerkingsverbanden van huisartsenpraktijken 

om patiënten een breed zorgaanbod aan te kunnen bieden. De werelden van huisartsen 

en gemeenten groeien steeds meer naar elkaar toe. Huisartsen, en vooral ook praktijk

verpleegkundigen/ondersteuners, zijn meer en meer bezig de vraag achter de vraag te 

zoeken en bij te dragen aan praktische oplossingen voor nietmedische vragen. 

Huisartsen komen tijdens hun spreekuur veel vragen en problemen tegen waar ze zelf  

het antwoord niet op kunnen geven, maar in samenwerking met andere hulpverleners 

wel mee aan de slag kunnen. De huisartsen hebben hun visie op ‘de huisartsenzorg in 

2022’ beschreven in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Deze visie staat in het teken 

van kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt, waarbij het versterken van 

de relatie tussen patiënt en huisarts centraal staat. Het is daarom nuttig en zelfs nood

zakelijk dat huisartsen en gemeenten samenwerken, zodat de samenhang in de zorg 

voor en ondersteuning van het kind, de jongere en de ouders gewaarborgd wordt. In 

deze samenwerking kan de JGZ, als schakel naar het netwerk Integrale Vroeghulp, een 

belangrijke verbindende rol vervullen.

Ook ontstaan in een aantal regio’s regionale expertiseteams die door een wijkteam 

ingezet kunnen worden als zij er zelf niet meer uitkomen. Door IVHkernteams slim  

aan regionale expertiseteams te verbinden, kan waarschijnlijk winst geboekt worden.
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Amsterdamse ouder- en kindteams

In Amsterdam wordt gewerkt met ouder- en kindteams, waarin de jeugdgezondheidszorg 

vertegenwoordigd is. Voor de hele stad komen er 22 teams. Ze werken samen met de Samen 

DOEN-teams, wijkteams in Amsterdam, aan de belangrijkste hoofddoelstellingen uit het 

programma ‘Om het kind!’: inzet van meer eigen kracht, kleine problemen klein houden en 

minder doorverwijzing naar specialistische zorg. Het gaat in het Koersbesluit niet om het een 

of het ander: sociale veerkracht versus specialistische hulp. Het gaat om de juiste balans die 

terug moet komen in het stelsel.

In oprichting is het ‘Expertisenetwerk Jonge Kind’, waar kennis en expertise over het jonge 

kind breed beschikbaar gesteld worden aan de ouder- en kindteams en Samen DOEN-teams. 

Daarnaast draagt het Expertisenetwerk eraan bij dat de diverse instellingen in de zorg voor 

het jonge kind elkaar en elkaars expertise beter leren kennen en elkaars expertise kunnen 

gebruiken. Grote kansen om de kennis van de VTO en IVH in te zetten in de hele jeugdzorg-

regio! Gelukkig gaan het uitdenken en experimenteren niet ten koste van de gezinnen. Voor  

de komende twee jaar zijn de Integrale Vroeghulp-trajecten dan ook geborgd.

1.5 samenvatting
De IVHnetwerken hebben hun waarde aangetoond, ook in financiële zin. In het onder

zoek van het landelijke project Vroeg, Voortdurend Integraal naar de maatschappelijke 

baten van Integrale Vroeghulp bleek dat de opbrengsten liggen op het terrein van zorg 

en onderwijs: een lager ziekteverzuim van de kinderen én ouders, lagere zorgzwaarte

pakketten, een snellere doorstroom naar passend onderwijs (regulier of speciaal) en 

vermindering van maatschappelijke overlast. Het onderzoeksrapport noemt ook de 

baten voor de gemeenten, zoals de juiste, efficiënte en kwalitatief goede zorg voor 

jonge inwoners, door een optimale ontwikkeling van het kind is er een grotere kans op 

(blijvende) arbeidsparticipatie van de ouders en (op termijn) van het kind zelf, en minder 

ontspoorde kinderen. Een conclusie was ook dat de maatschappelijke opbrengsten 

vanaf 2016 hoger zijn dan de kosten. Iedere geïnvesteerde euro levert € 1,47 aan 

maatschappelijke besparingen op.

Gemeenten zijn bezig met het herinrichten van het lokale sociale jeugddomein. Veel 

gemeenten zetten generalistische wijkteams jeugd en gezin in. Hiermee wordt beoogd 

de eerstelijnszorg voor jeugd en gezin te versterken en bij te dragen aan ontschotting 

van de zorg. In wijkteams werken doorgaans hboopgeleide professionals, met veel 

ervaring in en kennis van het werken met jeugdigen en gezinnen, en ontbreekt medische 

deskundigheid. De transitie brengt ook met zich mee dat de verantwoordelijkheid voor 

IVH overgaat naar de gemeente. In veel gemeenten is nog niet duidelijk hoe IVH vorm 

en inhoud zal krijgen. Hoe de expertise, opgebouwde ervaring en werkwijze van de 

IVHnetwerken een goede plek krijgen en geborgd worden in het lokale jeugddomein. 

Iedereen is er wel van overtuigd dat de kinderen niet de dupe mogen worden van 
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onzekerheden. Naast deze ontwikkelingen zijn er ontwikkelingen in de huisartsenzorg. 

De ‘Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022’ staat in het teken van kleinschalige, persoons

gerichte zorg dicht bij de patiënt, waarbij het versterken van de relatie tussen patiënt en 

huisarts centraal staat. Huisartsen en gemeenten zullen moeten samenwerken, zodat 

de samenhang in de zorg voor en ondersteuning van het kind, de jongere en de ouders 

gewaarborgd wordt. Samenvattend zijn belangrijke aandachtspunten in het belang van 

kinderen en ouders de afstemming tussen wijkteams jeugd en gezin, huisartsenzorg en 

IVH. In het volgende hoofdstuk gaan wij in op wat in het licht van IVH de bijdrage van  

de JGZ aan een goede oplossing kan zijn.
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2. de bIJdrAge 
VAn de JeugdgezondHeIdszorg 
AAn IntegrAle VroegHulp

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden voorbeelden uit de praktijk beschreven van de bijdrage van de 

JGZ aan de IVHbouwstenen vroegsignalering, multidisciplinaire diagnostiek, multidisci

plinair adviesplan, informatie en advies aan gezinnen, trajectbegeleiding, gezinsonder

steuning, zorg en onderwijs, en ketennetwerk beschreven. Op grond van het basispakket 

heeft de JGZ in ieder geval een belangrijke taak bij de bouwstenen vroegsignalering, 

multidisciplinaire diagnostiek en zorg en onderwijs. De JGZ vervult ook een belangrijke 

verbindende rol in de relatie met de huisartsenzorg en de specialistische gezondheids

zorg. Afhankelijk van de lokale situatie kan de JGZ ook bij de andere bouwstenen een 

belangrijke rol spelen. Bij de verschillende bouwstenen worden een of meer goede 

voorbeelden gegeven.

Deze voorbeelden komen uit zeven verschillende regio’s, waarvan de JGZorganisaties 

zijn geïnterviewd. Deze regio’s zijn geselecteerd omdat zij een variëteit aan voorbeelden 

bieden. De volledige verslagen van de interviews zijn te vinden op de website van het 

NCJ en op de website van IVH: ‘Jeugdgezondheidszorg en Integrale Vroeghulp in zeven 

regio’s.

Uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden in andere regio’s. Zij kunnen hun bijdrage 

leveren door deze praktijkvoorbeelden online beschikbaar te stellen op de community 

Integrale Vroeghulp, in het dossier jeugdgezondheidszorg.

2.2 basispakket jeugdgezondheidszorg
Naar aanleiding van de Jeugdwet is opnieuw gekeken naar de wettelijke positionering 

van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In de beleidsbrief stelselwijziging jeugd ‘Geen kind 

buiten spel’ van november 2011 (kamerstuk 31 839, nr. 142) is aangegeven dat een 

preventief gezondheidszorgpakket voor alle kinderen in Nederland behouden dient te 

worden in de Wet publieke gezondheid. Wel moest nog goed gekeken worden naar de 

inhoud van het pakket. Met dit doel heeft de Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ 

geadviseerd welke JGZactiviteiten vanuit het volksgezondheidsbelang aan alle kinderen 

en jeugdigen in Nederland uniform aangeboden moeten worden. Dit heeft geleid tot 

aanpassing van het basispakket JGZ in het op de Wet publieke gezondheid gebaseerde 

Besluit publieke gezondheid (Bpg). De taken in het basispakket zijn:

•	 het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezond

heidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en bedreigende 

factoren;
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•	 vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen zoals oogpathologie, 

spraak of taalstoornissen en perceptief gehoorverlies;

•	 het ramen van de behoeften aan zorg, zoals het schatten van de verhouding tussen 

de draaglast en draagkracht van de jeugdige en van het gezin waartoe hij behoort, 

het inventariseren van de zorg die de jeugdige al ontvangt, het ramen welke zorg

verlening nodig is;

•	 het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding, omvattend individuele 

of groepsgerichte voorlichting, advies, instructie en begeleiding gericht op het 

ondersteunen van ouders en jeugdigen;

•	 bij voorgaande werkzaamheden wordt zo nodig doorverwezen en geleid naar 

curatieve gezondheidszorg, alsmede naar jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet;

•	 bij voorgaande werkzaamheden wordt waar mogelijk samengewerkt met onderwijs, 

voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp, curatieve gezondheidszorg, buurtteams en 

andere relevante netwerken;

•	 de gegevens die tijdens contacten verkregen worden in combinatie met de 

geraamde behoeften aan zorg, worden systematisch geanalyseerd ten behoeve  

van de collectieve uitvoering van het ramen van zorg.

Het nieuwe basispakket JGZ gaat 1 januari 2015 in.

Op basis van een inschatting van de zorgbehoefte kunnen problemen worden verhel

derd, kan worden aangegeven wat tot de normale ontwikkeling behoort en de zorg van 

ouders worden wegnemen. Het houdt in dat kinderen niet voor ieder ‘probleem’ in de 

zorgverlening terecht hoeven te komen. Dit ‘normaliseren’ kan plaatsvinden tijdens de 

contactmomenten, wanneer ook monitoring, screening en vaccinatie plaatsvinden. In 

een aantal gevallen zal het echter nodig zijn om een of meerdere vervolggesprekken te 

houden, omdat meer uitleg nodig is of omdat het probleem met verdere kort durende 

lichte ondersteuning verholpen kan worden. Als het probleem echter groter is of wordt 

en niet in enkele gesprekken kan worden verholpen, dient hulp of zorg te worden 

verleend op grond van de Zorgverzekeringswet of de Jeugdwet.

Indien problemen worden gesignaleerd die door de JGZ niet zelf kunnen worden ver 

holpen, moet tijdig zorg of passende hulp worden ingeschakeld. Het doorverwijzen en 

toeleiden kan naar andere gezondheidszorg of naar jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2014 

worden al behandelingen vergoed die plaatsvinden na rechtstreekse doorverwijzing door 

een jeugdarts. Hiermee vervalt de noodzaak van tussenkomst van een huisarts. Het toe 

leiden is toegevoegd omdat het wenselijk is dat zo nodig extra inspanningen worden 

verricht om te bevorderen dat iemand die is doorverwezen ook daadwerkelijk gebruik

maakt van de hulp of zorg waarnaar is doorverwezen.

De tijdens de contacten verkregen gegevens in combinatie met de geraamde behoeften 

aan zorg dienen systematisch te worden geanalyseerd opdat de informatie hieruit benut 

kan worden voor de verdere ontwikkeling van het beleid op lokaal en landelijk niveau.  De 
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analyse van gegevens leidt tot het onderkennen van risico’s, risicogroepen en/of risico

locaties. Vervolgens kunnen maatregelen worden geformuleerd gericht op de risico’s of 

kenmerken van die groep of buurt/wijk/school/gemeente.

Maatwerk uit het Basistakenpakket JGZ, zoals de interventies Stevig Ouderschap en 

VoorZorg, gaat naar de Jeugdwet.

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg bij ontwik

kelingsproblemen de film: JGZ begeleiding bij ontwikkelingsproblemen.

Casus ‘Nazorg: ná en naast het medische circuit’

Xander wordt na 27 weken en 1 dag zwangerschap als tweede van een drieling geboren. Hij 

weegt dan 1200 gram en heeft een apgarscore van 2, 6 en 8. Zijn oudste broertje Sam overlijdt 

op de tweede dag. Xander en zusje Sanne weten zich samen met hun ouders door deze 

moeilijke start heen te vechten. Sanne mag na 2 maanden naar huis. Xander heeft het wat 

moeilijker en mag ruim 12 weken na zijn geboorte zijn intrek in zijn babykamertje nemen.

Een hele grote stap: naar huis
Na alle medische toeters en bellen is dat voor het hele gezin een grote stap, maar wel een 

moment waar ze erg naar hebben uitgekeken. Gelukkig staan Xanders ouders er niet alleen 

voor. De neonatologieverpleegkundige komt in de eerste twee weken na het ontslag uit het 

ziekenhuis op huisbezoek. Tijdens het tweede bezoek komt ook de jeugdverpleegkundige en 

vindt een warme overdracht plaats. Aandachtspunten zijn slapen, groei, voeding, gewenning, 

huilgedrag en medicatie. Lees hier het hele verhaal over Xander

 
2.3. de bijdrage van de jeugdgezondheidszorg aan de bouwstenen 
Integrale Vroeghulp
De bijdrage van de JGZ aan de bouwstenen IVH is afhankelijk van de afspraken die 

met de gemeente en de samenwerkingspartners gemaakt zijn. Een deel van de bijdrage 

behoort tot de reguliere taak van de JGZ. De JGZ heeft de taak een (dreigende) achter

stand van de ontwikkeling van een kind te signaleren en zo nodig kind en ouder toe te 

leiden naar de juiste plek (bouwsteen 1) en nauw samen te werken met het onderwijs, 

de kinderopvang en andere voorzieningen waar kinderen opgroeien (bouwsteen 6). Ook 

heeft de JGZ de opdracht om kind, jongere en ouder van laagdrempelige informatie en 

advies te voorzien (bouwstenen 1, 4 en 7). Daarnaast heeft de JGZ de taak gemeenten 

te voorzien van collectieve informatie over groepen kinderen, dus ook over kinderen met 

(mogelijke) ontwikkelingsachterstanden (bouwsteen 7). Over andere activiteiten in het 

kader van IVH zullen afspraken gemaakt moeten worden met de gemeente en met de 

samenwerkingspartners. De bouwstenen worden in figuur 2 nogmaals weergegeven.
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Figuur 2 bouwstenen Integrale Vroeghulp

bouwsteen 1 VroegsIgnAlerIng

kinderen en hun ontwikkeling laten zich niet opsplitsen naar deelgebieden. De ontwik

keling en daarbij voorkomende uitdagingen en vraagstukken dan wel problemen zijn 

vaak met elkaar verweven. Of doen zich in opeenvolgende levensfasen voor. Oplos

singen kunnen van verschillende kanten komen. Zij kunnen betrekking hebben op het 

kind, de ouders of het hele gezin. De eigen woon en leefomgeving is een natuurlijk 

ankerpunt voor kinderen en hun ouders. Daarmee is het ook dé plek voor het oppikken 

van signalen en het bieden van ondersteuning. Dit vraagt van alle betrokken professio

nals een integrale en samenhangende benadering op de verschillende leefgebieden (van 

opgroeien en gezondheid tot onderwijs, wonen en werken). Dit leidt sneller tot een beter 

resultaat. Veel signalen en vragen kunnen worden opgepakt door professionals die 

werken in de woon of leefomgeving van kinderen en hun ouders, zoals de JGZ, kinder

opvang, scholen en de huisarts.

3. 
multidisciplinair  
adviesplan  
(N.B. kan in feite in  
alle fasen voorkomen).

4. 
informatie & advies 
aan gezinnen,  
trajectbegeleiding 
(N.B. kan in feite in  
alle fasen voorkomen).

1.
vroege signalering 
(vanaf het consultatiebureau)

2a.
vraagverheldering en  
multidisciplinaire diagnostiek

2b. 
speciale centra voor  
complexe diagnostiek 
(universitair medisch centrum)

5.
gezinsondersteuning
•	 preventieprogramma’s
•	 praktische ondersteuning

6.
onderwijs & zorg
•	 geïntegreerde intake
•	 samenhang onderwijs & zorg

7. 
ketennetwerk van gezondheids
zorg, gezinsondersteuning  
onderwijs en zorgvoorziening
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In beeld krijgen en houden van kinderen

Een kerntaak van de JGZ is het vroegtijdig opsporen kinderen met een (dreigende) 

ontwikkelingsachterstand. Zij doet dit op een systematische en gestructureerde wijze  

op jonge leeftijd onder andere met het Ontwikkelingsonderzoek JGZ (voorheen Van 

Wiechenonderzoek). De JGZ verwijst kinderen die een (vermoedelijke) achterstand in 

hun groei of ontwikkeling hebben door. Op het moment dat er op meerdere gebieden 

zorgen zijn, is een verwijzing naar het IVHkernteam op zijn plaats. De JGZ spreekt daar 

voor verwijscriteria af met het IVHkernteam.

Het is ook een taak van de JGZ om kinderen ‘in beeld’ te houden. De JGZ zal daarom bij 

elk kind die zij verwijst de vinger aan de pols houden om te zien of de verwijzing wordt 

opgevolgd en te bepalen of er nog vervolgacties nodig zijn. Dit geldt ook bij kinderen 

die verwezen zijn naar het IVHkernteam.

Alle kinderen in beeld

De JGZ ziet kinderen regelmatig en volgt het kind tijdens het opgroeien. Zij monitort groei en 

ontwikkeling, doet gezondheidsonderzoek en screent. De JGZ heeft een brede, integrale 

beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en kijkt naar het individuele 

kind en de gezondheidstoestand van alle kinderen.

In het nieuwe Basispakket JGZ ligt de nadruk nog meer op preventie. Centraal staat het 

normaliseren en versterken van de eigen kracht van gezinnen. Professionals overleggen met 

ouders over de behoefte aan contacten en JGZ-producten. Samen bepalen zij een pakket op 

maat, gebaseerd op keuzevrijheid van de ouders en professionele verantwoordelijkheid. Bij 

een probleem kan, uit het oogpunt van normaliseren, kortdurende lichte ondersteuning 

worden geboden. Met deze kanteling voor ogen heeft het NCJ in samenwerking met een 

begeleidingscommissie (samengesteld uit professionals uit het JGZ-veld op grond van hun 

expertise en op persoonlijke titel) een landelijk professioneel kader ontwikkeld om JGZ-organi-

saties te ondersteunen bij de implementatie van het Basispakket JGZ. In het landelijk 

professioneel kader wordt een onderscheid gemaakt tussen individugerichte en collectieve 

activiteiten. Het landelijk professioneel kader is gebaseerd op het geheel aan richtlijnen en 

landelijke werkdocumenten die de JGZ-professional gebruikt bij zijn handelen. Uitgaande van 

de ontwikkelingsfasen van een kind zijn evaluatiemomenten met de ouder en contacten 

gebaseerd op de meest bepalende factor(en) vanuit het Rijksvaccinatieprogramma, richtlijnen 

en landelijke werkdocumenten aangegeven. Tijdens evaluatiemomenten wordt samen met de 

ouder/de jongere teruggeblikt op de ontwikkeling die de jongere heeft doorlopen en wordt 

vooruitgekeken naar de volgende ontwikkelingsfase.

De meeste ouders zijn blij als er extra aandacht komt voor de zorgen die ze hebben 

over hun kind. In de praktijk blijkt echter ook dat een groep ouders extra geïnformeerd, 

gemotiveerd en ondersteund moet worden om na verwijzing van hun kind naar IVH 
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ook tot aanmelding bij een IVHvoorziening over te gaan. Hierbij kan de JGZ een rol 

spelen. Zij kan ouders helpen bij hun proces van het aanvaarden van de ontwikkelings

problemen van hun kind en het vinden van hulp. Hiervoor zijn vaak extra activiteiten 

nodig. Een jeugdverpleegkundige kan bijvoorbeeld een extra consult uitvoeren of een 

huisbezoek afleggen om ouders te overtuigen van het belang van IVH. Het voordeel van 

een jeugdverpleegkundige is dat zij bekend is bij de ouders, ouders hebben doorgaans 

veel vertrouwen in de JGZ, en de jeugdverpleegkundige kan heel gericht voorlichting en 

advies geven, passend bij het gezin. Deze extra activiteiten door de JGZ zijn afhankelijk 

van de afspraken die een gemeente hierover heeft gemaakt. Als extra toeleidingsactivi

teiten door verschillende ketenpartners worden uitgevoerd, moeten er goede onderlinge 

afspraken gemaakt worden.

VOOrBEELDEN BOUWSTEEN 1

FLEVOLAND: wekelijks spreekuur in peuterspeelzaal in Urk

In Flevoland organiseert de JGZ van Zorggroep Oude en Nieuwe Land wekelijks een spreekuur 

bij een peuterspeelzaal in Urk. Zowel ouders als leidsters kunnen hier terecht met vragen over 

het gezond opgroeien, opvoeden en begeleiden van kinderen. Alle leidsters van kinderopvang-

voorzieningen van Urk hebben een cursus door de JGZ van Oude en Nieuwe Land gekregen 

over het herkennen en signaleren van ontwikkelingsproblemen. De cursus is door Zorggroep 

Oude en Nieuwe Land zelf ontwikkeld. Kinderen met ontwikkelingsproblemen kunnen zo 

vroeg gesignaleerd en snel geholpen worden of toegeleid worden naar gezondheidszorg of 

jeugdhulp. Voor de kinderen die het nodig hebben, heeft de JGZ-verpleegkundige korte lijnen 

naar het multidisciplinaire lokale team van Urk.

ZUID-LIMBURG: verwijstraject spraak-, taal- en ontwikkelingsproblemen

Naar aanleiding van het verschijnen van de handreiking “Uniforme signalering van taal- 

achterstanden bij jonge kinderen” is voor de JGZ 0-4 jaar in Limburg een specifiek verwijs-

traject uitgewerkt door de audiologische centra in Limburg van Adelante. In het verleden was 

dit verwijstraject in samenwerking met IVH. Dat is nu losgekoppeld, maar de samenwerking 

blijft intensief. Momenteel wordt aanvullend het verwijstraject naar IVH uitgewerkt in samen- 

werking met de JGZ. Een specifiek verwijsformulier, ontwikkeld door IVH voor de JGZ,  is 

hiervan een onderdeel.
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VOOrBEELDEN COMBINATIE BOUWSTENEN 1 EN 2:  
VrOEGSIGNALErING EN VErkENNENDE DIAGNOSTIEk:

FRIESLAND: het plus-consult

Het Consultatiebureau-plus (CB-plus) is een speciaal spreekuur voor kinderen van nul tot vier 

jaar die bij het consultatiebureau opvallen omdat ze op een of meerdere punten achterblijven 

in de ontwikkeling. Wat is dan nodig? In zo’n geval kan het consultatiebureauteam een kind 

doorverwijzen naar het CB-plus. Een bezoek aan het CB-plus duurt een half uur tot een uur  

en er zijn vier disciplines bij betrokken (jeugdarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en 

pedagoog). In een gezamenlijk gesprek met de ouders en door observatie en onderzoek van 

het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden wordt een zorgvuldig en geïntegreerd beeld 

verkregen van de mogelijke ontwikkelingsproblemen. De bevindingen en het advies over het 

vervolgtraject worden in dezelfde zitting met ouders besproken en afgewogen.

Het (Consultatiebureau-)plus-consult is inmiddels geen apart product meer, maar is nu 

opgenomen binnen de nieuwe flexibele contactmomenten. Het is daarmee een regulier 

aanbod geworden van GGD Fryslân, beschikbaar voor heel Friesland. Feit is dat een kwart van 

de kinderen uiteindelijk doorgaat naar IVH of andere tweedelijnsvervolghulp en dat de andere 

75% onder de hoede van de JGZ blijft. Die ouders hebben voldoende aan lichte hulp, uitleg en 

geruststelling, die de JGZ in Friesland zelf kan bieden, of hebben voldoende aan enkelvoudige 

ondersteuning, zoals bijvoorbeeld van een logopedist.

ZUID-LIMBURG: het Prematuren Nazorg Bureau voor de Westelijke Mijnstreek

In deze subregio van Zuid-Limburg (Sittard e.o.) werken Orbis JGZ en het Orbis Medisch 

Centrum (OMC) samen om de nazorg voor premature en dysmature kinderen goed te laten 

verlopen. Kinderen die te vroeg geboren worden, te licht van gewicht zijn of zuurstoftekort 

hebben gehad, worden samen met hun ouders begeleid door een multidisciplinair team: een 

kinderarts (OMC), een jeugdarts (Orbis JGZ), een nurse-practitioner van de afdeling Neonato-

logie (OMC), een jeugdverpleegkundige (Orbis JGZ) en een kinderfysiotherapeut (OMC).  

Op verschillende momenten in de eerste vier levensjaren van het kind worden kinderen en 

hun ouders gezien door dit team. De reguliere contacten met de kinderarts en de fysiothera-

peut en de wettelijk verplichte contacten met de jeugdgezondheidszorg vinden nu gelijktijdig 

plaats op één locatie. Er is aandacht voor alle aspecten van de ontwikkeling, de groei, voe-

ding en de vaccinaties. Op indicatie worden andere onderzoeken gerealiseerd in het OMC.

Verwijzing vanuit het Prematuren Nazorg Bureau (PNB) naar het IVH-team vindt plaats door 

de jeugdarts van het Prematuren Nazorg Bureau, in afstemming met de jeugdarts die verbon-

den is aan het kernteam IVH Westelijke Mijnstreek. Zie ook de JGZ-richtlijn Vroeg en/of small 

voor gestational age (SGA) geboren kinderen.
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bouwsteen 2 multIdIsCIplInAIre dIAgnostIek

deelnemen aan kernteam IVH

Een kernteam IVH is een multidisciplinair overleg dat de start vormt van het diagnos

tische traject. kind en ouders zijn hierbij aanwezig. De vraag van ouders staat centraal. 

Deze kan zijn: wat is er aan de hand met mijn kind, welke kinderopvang is er voor mijn 

kind mogelijk, wie kan mij helpen bij het maken van een goede schoolkeuze voor mijn 

kind? De informatie uit de intake en overige beschikbare rapportage met betrekking 

tot het kind wordt doorgesproken en beoordeeld. Hierdoor ontstaat een eerste beeld 

van de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Het team formuleert adviezen op het 

gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezondheid. Indien nodig worden kind en ouders 

doorverwezen voor nadere diagnostiek of hulpverlening.

Het kernteam geeft een advies dat afgestemd is op de hulpvraag en de ondersteunings

behoefte van het kind en het gezin. Het team is intersectoraal en multidisciplinair samen

gesteld, waarbij de ingezette deskundigheid wordt afgestemd op de vraagstelling van 

de ouders.

Het advies leidt tot het opstellen van een integraal multidisciplinair adviesplan, dat aan 

de ouders aangeboden wordt als leidend advies voor het in te zetten traject.

De deelnemers van het team zijn op individueel niveau beschikbaar voor (proces)

diagnostiek, consultatie, advisering over de begeleiding, behandeling en verwijzing. Zij 

signaleren structurele knelpunten en trends en communiceren deze naar de stuurgroep.

Deelnemers aan een kernteam IVH zijn meestal:

•	 Gedragswetenschapper van zorgaanbieders

•	 kinderarts en/of revalidatiearts

•	 Coördinator/trajectbegeleider MEE

•	 Ggz

•	 Logopedist, fysiotherapeut

•	 Audiologisch centrum

•	 Jeugdarts

Andere vormen van diagnostiek zijn bijvoorbeeld multidisciplinaire diagnostiek in een 

kinderdagcentrum (kDC), observatiediagnostiek in een groep of onderzoek door een 

CJGteam of een gedragsdeskundige.

VOOrBEELDEN BOUWSTEEN 2

Jeugdarts als schakel naar teams van de eigen organisatie
In een groot aantal regio’s zijn jeugdartsen lid van het kernteam (o.a. bij VTO Vroeghulp 

Amsterdam, IVH Friesland, IVH Zuid-Holland Noord, IVH Flevoland, IVH Westelijke Mijnstreek, 

VTO Vroeghulp Zaanstreek-Waterland, Vroeghulp Zuidoost Brabant) en in een aantal gevallen 

vervullen ze ook nog de rol van coördinator (Amsterdam, Friesland, Zuidoost-Brabant). De 
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jeugdartsen dragen bij vanuit hun sociaal-medische achtergrond, brengen hun kennis van de 

normale ontwikkeling in en kijken mee naar de ‘gewone, kleine oplossingen’ (normalisatie). 

Vaak zijn ze ook betrokken bij de zorgstructuur in het onderwijs of casuïstiekbesprekingen van 

CJG of jeugdwijkteams. Op die manier kunnen ze schakelen en dubbele inzet van professionals 

voorkomen.

AMSTERDAM: een meerwaarde die niet meer gemist kan worden

Toen een van de Amsterdamse VTO Vroeghulp-teams op enig moment zonder revalidatiearts 

kwam te zitten kon – tijdelijk – een jeugdarts van de JGZ die plaats innemen. Gaandeweg 

bleek hoe waardevol diens bijdrage aan de besprekingen was. “Zowel door de deskundigheid 

als arts maatschappij en gezondheid (M&G), maar ook door de brede toegang en verbinding 

die we vanuit de JGZ hebben met het lokale veld en de toegang tot veel (medische) kindge-

gevens. Op enig moment kon de revalidatiearts weer mee gaan doen aan de besprekingen. 

Maar de inzet van de jeugdarts is gebleven. Hij bleek een meerwaarde te hebben die door de 

anderen niet meer gemist kon worden.”

De inzet van de jeugdarts heeft nog een andere belangrijke meerwaarde voor ouders, kinderen 

én JGZ: doordat de jeugdarts zelf de verwijzingen kan doen naar specialistische diagnos-

tiek of zorg, kunnen trajecten sneller en efficiënter verlopen. Het geeft de jeugdarts en het 

kernteam een goede uitgangspositie om trajecten op die manier snel en goed af te stemmen 

met – bijvoorbeeld – de huisarts.

IVH LEIDEN: een snelle link naar gespecialiseerde medische diagnostiek

Doordat het kernteam IVH Leiden over een jeugdarts beschikt, is er een goede verbinding met 

gespecialiseerde medische diagnostiek. Er is een goede samenwerking met het LUMC. Daar-

naast participeert een van de casemanagers van IVH, werkzaam bij MEE, namens IVH in de 

ontwikkelingspoli van het ziekenhuis. Dat werkt goed, er wordt goed heen en weer verwezen 

voor medische zaken, sociale pediatrie. Ook voor klinisch genetisch onderzoek is dat van grote 

waarde.

HOLLANDS MIDDEN: de Goudvispolikliniek in Gouda

Bijna elke maand is er een spreekuur van de Goudvispolikliniek in het Groene Hart Ziekenhuis 

in Gouda. Op één ochtend komen er zo'n zes kinderen naar de poli. Na de intake en eventu-

eel een observatie op de speelzaal of het dagverblijf volgt de inschatting of ouder en kind 

uitgenodigd worden voor een bezoek aan de poli. Eenmaal bij de poli maken ouders en kind 

een ronde van 3 keer 20 minuten langs een kinderarts, een orthopedagoog en een psycholoog. 

Aan het einde van de ochtend worden de bevindingen van de drie disciplines bij elkaar gelegd. 

De ouders zijn daar niet bij, maar wel de intaker van de ouders. Teugkoppeling gebeurt in een 

apart gesprek van de ouders met een van de poli-professionals. De intaker is daar ook bij, als 

vaste contactpersoon van ouders. Het streven is om het traject van aanmelding tot advies-
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gesprek in twee maanden af te ronden. De intaker kan – als nodig en gewenst – de ouder 

verder begeleiden bij het realiseren en monitoren van het vervolgtraject. Informatie over de 

Goudvispoli is ook te vinden op de community IVH, met de zoekopdracht goudvis.

HOLLANDS MIDDEN: groei- en ontwikkelingspolikliniek Groene Hart Ziekenhuis in Gouda

Een kind gaat elke maand naar de groei- en ontwikkelingspoli in het ziekenhuis. De kinderarts 

en consultatiebureauarts zien het kind afwisselend. Ook de fysiotherapeut en de logopedist 

volgen de ontwikkeling van het kind. De verpleegkundige van het consultatiebureau bezoekt 

het gezin thuis. Het kind volgt een vast schema met controles en wordt tot het vijfde jaar 

gevolgd. De gebruikelijke vaccinaties krijgt het kind ook bij de groei- en ontwikkelingspoli.

bouwsteen 3 multIdIsCIplInAIr AdVIesplAn

Het kernteam brengt een advies uit in de vorm van een leesbaar en begrijpelijk integraal 

multidisciplinair adviesplan (MDA). Het multidisciplinair adviesplan bevat ingrediënten 

voor indicatiestelling en sluit aan op de procedure voor indicatiestelling voor zorg, 

jeugdhulp en/of onderwijs.

Het plan wordt op schrift toegestuurd aan de ouders en na akkoord van de ouders aan 

de verwijzer, huisarts en jeugdgezondheidszorg.

VOOrBEELDEN BOUWSTEEN 3

ZUIDOOST-BRABANT: het MDA in handboek IVH
 

Sinds september 2010 werkt Vroeghulp Zuidoost Brabant met een format voor het multidisci-

plinair adviesplan dat het primaire doel heeft om ouders een leesbaar en handzaam plan in 

handen te geven. Het geeft een compleet beeld van wat er aan de hand is, wat de adviezen 

aan ouders zijn voor het vervolg en wie daarin acties onderneemt. Het plan wordt, namens 

het hele team, ondertekend door de coördinator. Waar nodig worden bijlagen toegevoegd 

van aanvullend onderzoek, zodat vervolgstappen zo snel mogelijk geregeld kunnen worden. 

Indicatietrajecten bij vervolgvoorzieningen kunnen hiermee versneld worden, omdat de rele-

vante informatie op een rij staat. In de regio Eindhoven en de Kempen is de coördinator van 

het kernteam een jeugdarts en hij kan dus ook de verwijzingen naar specialisten eenvoudig 

regelen.

FRIESLAND: vlotte bijstelling van advies mogelijk met een verbinding naar DD JGZ
Het multidisciplinair adviesplan van IVH Friesland wordt volgens een uitgebreid format op-

gesteld, alle levens- en ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Als er na enige tijd een nieuw 

advies of bijstelling nodig is, wordt er een aanvullend advies gegeven. Dat wordt wederom 
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met de ouders besproken. De JGZ kan de voortgang van het begeleidingstraject monitoren 

doordat alle stappen in het proces in het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) geregistreerd worden, 

mits ouders toestemming hebben gegeven voor informatie-uitwisseling tussen IVH en de JGZ. 

Het dossier met alle inhoudelijke rapportages blijft in beheer bij IVH en kan – na toestem-

ming van de ouders – aan anderen verstuurd worden. Door de registratie van de stappen die 

gezet worden in het verwijzen naar of aanvragen van aanvullend onderzoek houdt de JGZ een 

compleet beeld van kind en gezin. Deze mooie koppeling van informatie is een gevolg van 

het feit dat de IVH-teams in Friesland gecoördineerd worden door jeugdartsen van de GGD 

Fryslân. Vanuit hun coördinatiefunctie hebben zij toegang tot het IVH-dossier en als jeugdarts 

kunnen zij in het DD JGZ, wat een medisch dossier is, registreren. Deze mooie verbinding van 

informatie is alleen mogelijk omdat de IVH-teams in Friesland gecoördineerd worden door 

jeugdartsen van de GGD Fryslan.

bouwsteen 4 InFormAtIe en AdVIes AAn gezInnen, trAJeCt-
begeleIdIng 

Informatie en advies aan gezinnen (één loket)

Informatie en advies aan gezinnen betekent het geven van (telefonisch) advies en 

consult aan ouders en verwijzers. Informatie en advies kunnen onder andere gegeven 

worden door de IVHcoördinator, door het CJG, door een wijkteam en door de jeugd

gezondheidszorg. De JGZ beschikt over een sociale kaart van voorzieningen voor jeugd 

met een beperking.

Ouders en/of verwijzers kunnen zich aanmelden bij het afgesproken meldpunt, vrijwel via 

altijd het telefoonnummer/emailadres van de coördinator Integrale Vroeghulp. De hulp  

vraag van de ouders is altijd het uitgangspunt voor het IVHtraject. Als de verwijzer aan 

meldt, is het belangrijk dat getoetst wordt of de ouders akkoord zijn met de aanmelding.

Op grond van de criteria Integrale Vroeghulp wordt de aanmelding aangenomen en 

besproken in een aanmeldteam Integrale Vroeghulp. Hieruit volgt een advies dat kan 

bestaan uit:

•	 directe verwijzing naar passende, vaak lichte hulp;

•	 aanvraag aanvullende diagnostiek/gegevens;

•	 koppeling van ouders aan een casemanager die huisbezoek doet voor hulpvraag

verduidelijking;

•	 doorgeleiding naar een van de kernteams.

Een kernteam IVH wordt ingeschakeld wanneer het nog niet duidelijk is of er iets aan de 

hand is. Het is een laagdrempelige insteek, waarbij verwacht wordt dat er antwoord en/

of advies gegeven kan worden na bespreking in het kernteam.

Een kernteam wordt ook ingeschakeld wanneer het duidelijk is dát er iets aan de hand is, 

maar wanneer er nog veel vragen zijn. Bij deze kinderen is de verwachting dat trajecten 

langduriger zijn. Met ouders wordt overlegd of zij bij een bespreking van hun kind in het 

kernteam aanwezig willen zijn.
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Informatie- en adviesfunctie van de Jgz

In veel regio’s vervult de JGZ een belangrijke rol in ‘de eerste toets’ van ouders of 

verwijzers bij ‘zorgen over een kind’. Op spreekuren van het consultatiebureau, via de 

contacten met leidsters in de voorschoolse voorzieningen, op scholen of via het welzijns

werk: de JGZ kan op die momenten ouders en verwijzers op het spoor zetten van ‘verder 

hulp zoeken’ als dat nodig is, en hen informeren over de mogelijkheden van bijvoorbeeld 

Integrale Vroeghulp. De JGZ kan dat doen en doet dat ook vaak. Ze blijkt bijna altijd de 

belangrijkste verwijzer te zijn voor IVH.

“We zijn de TomTom op het brede gebied van ontwikkeling van kinderen én hun sociale  

omstandigheden als gezin, school en samenleving.”

trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding start op het moment dat de hulpvraag binnenkomt: “Ouders en/of 

verzorgers worden begeleid bij het doorlopen van de verschillende fasen in het 

IVHtraject.” De trajectbegeleider gaat samen met ouders en/of verzorgers de adviezen 

van het team vormgeven.

De trajectbegeleiding wordt afgerond wanneer de vragen van ouders en/of verzorgers 

zijn beantwoord, als de hulpvragen beantwoord zijn en als de cliënt zich in een passend 

traject bevindt en verder wordt begeleid vanuit de betrokken instelling.

Wanneer een traject IVH is afgesloten, zal binnen een periode van 3 maanden het 

IVHtraject bij de ouders geëvalueerd worden. Naast de evaluatie bij de ouders wordt 

ook geëvalueerd bij de verwijzende instelling en bij de instelling/hulpverlener waarnaar 

het kind is verwezen. De coördinator bekijkt de evaluaties en neemt indien gewenst 

contact op met de ouders of instellingen. Indien de evaluatie hiertoe aanleiding geeft, 

wordt in samenspraak met de ouders een vervolgtraject opgestart.

De trajectbegeleiding kan uitgevoerd worden door een van de partners van het netwerk 

of door iemand die betrokken is bij het kind en de ouders. De trajectbegeleider vormt 

de schakel tussen ouders en kernteam. Vaak doet een hbo’er maatschappelijk werk de 

trajectbegeleiding. Daarnaast kan de trajectbegeleiding, bij kinderen in de leeftijd van 

4 tot 8 jaar, ook door een onderwijskracht uitgevoerd worden. Een optie is ook traject

begeleiding door een jeugdverpleegkundige JGZ.
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VOOrBEELDEN BOUWSTEEN 4 TrAJECTBEGELEIDING

HOLLANDS MIDDEN: trajectbegeleiding voor IVH Goudvis en Leiden
 

De GGD Hollands Midden zet haar JGZ-verpleegkundige in voor trajectbegeleiding IVH. Zij 

doet een intake aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en maakt (regio Leiden) een 

filmpje voor de bespreking in het kernteam: een kort stukje waarin even een spelmoment is 

gefilmd, even het lopen, het gezicht, maar ook eten en drinken, de interactie met ouders. De 

trajectbegeleider koppelt het advies van het kernteam terug naar de ouders en helpt hen bij 

het regelen van de vervolgstappen. De JGZ-verpleegkundige heeft vaardigheden die heel goed 

passen bij dit werk; ze heeft een brede kijk op ontwikkeling en is ook gewend om zogenaamde 

lastige vragen te stellen over opvoeding of gezinsomstandigheden.

GGD Hollands Midden voert sinds januari een pilot uit: werken met een gezinsverpleegkundige. 

Deze gezinswerker van GGD Hollands Midden is intensiever betrokken bij het gezin, voert 

meer ondersteunende en coördinerende taken uit.

Voor deze pilot koos men onder andere de (voormalige) casemanagers IVH als uitvoerders. 

“Als JGZ-verpleegkundige bij IVH hebben we vaardigheden ontwikkeld die een meerwaarde 

hebben. Een JGZ-verpleegkundige kan heel goed doorvragen over opvoedingsaspecten, en 

niet alleen over ontwikkeling. Ook vragen we naar de achtergrond van de ouders, over wat 

zij meebrengen in de opvoeding van de kinderen. We zijn gewend om juist ook het gezin en de 

sociale omgeving in beeld te brengen. Op die manier werken vanuit het ‘gewone JGZ-werk’ is 

niet realistisch, maar nu vanuit deze pilot wel. Het vraagt ook wel wat meer om deze taken te 

kunnen doen; vaardigheden als motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken ouders 

kunnen confronteren en een coachende houding is dan wel nodig. Maar die hebben we.”

FLEVOLAND: trajectbegeleider IVH (JGZ)
‘We hebben nu één jeugdverpleegkundige die voor IVH werkt als trajectbegeleider. Maar 

eigenlijk zou iedere jeugdverpleegkundige trajectbegeleider moeten zijn. Voor alle gezinnen 

willen we immers ‘één gezin, één plan’. We doen deze werkzaamheden voor IVH vanuit eigen 

middelen en met ‘gesloten beurs’. Voor ons is het een richting die we tóch ook op willen gaan. 

De rol is zeker aan te bevelen. Het is een expertise die we voor de komende jaren ook in willen 

en moeten gaan vullen. De wijkteams in de Noordoostpolder heten: Team Doen. Dat betekent 

dus: je blijft in het gezin en regelt dat wat nodig is. Onze professionals moeten en mogen op 

zichzelf vertrouwen in hetgeen ze zien en doen. Hulp en advies inroepen van collega’s binnen 

en buiten je organisatie is dan een belangrijke vaardigheid. Onze trajectbegeleider IVH sluit 

aan bij de intervisie van Stevig Ouderschap en waar nodig haalt ze haar steun en expertise bij 

de collega’s van de gehandicaptenzorg in de regio.”

Jeugdverpleegkundige als trajectbegeleider IVH 

Marijke is jeugdverpleegkundige en werkt gemiddeld 12 uur per maand als trajectbegeleider 

voor Integrale Vroeghulp. Ze doet dit vanuit de Zorggroep Oude en Nieuwe Land, een JGZ-

organisatie.
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Haar functie als trajectbegeleider houdt onder andere in: klankbord zijn voor ouders en als 

tussenpersoon fungeren tussen ouders en hulpverleners. Het specifieke aan trajectbegeleiding 

vindt zij dan ook ‘met en naast ouders’. Haar expertise bestaat vooral uit kennis van het jonge 

kind en de sociale kaart. Via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is zij ook de beheerder van 

de sociale kaart.

Marijke werkt al een aantal jaren als trajectbegeleider. Ze volgde hiervoor een opleiding 

trajectbegeleiding en blijft haar deskundigheid bevorderen met intervisie en supervisie in een 

trainingsgroep. Daarvoor komen een paar keer per jaar een aantal trajectbegeleiders bij 

elkaar.

Er zijn uitdagingen voor Integrale Vroeghulp, want volgens Marijke valt er een verbeterslag te 

maken met:

•	 meer administratieve ondersteuning;

•	 meer uren bij gezinnen;

•	 garantie dat het kernteam blijft bestaan;

•	 en last but not least: dat gemeenten het belang van Integrale Vroeghulp inzien.

Zij adviseert dan ook: blijf gemeenten ervan overtuigen dat door vroege interventie 

problemen worden voorkomen.

bouwsteen 5 gezInsondersteunIng 

Het rendement van preventieve gezinsondersteuning is hoger wanneer deze zo vroeg 

mogelijk (al vanaf een kind zes maanden is) wordt ingezet. Ouders en kind kunnen op 

grond van hun vraag (met of zonder diagnose) een passend programma krijgen aange

boden. Dit aanbod wordt geleverd door het IVH/samenwerkingsverband.

Het gezin wordt ondersteund door middel van preventieve programma’s. Deze program

ma’s helpen de ontwikkeling van het kind te stimuleren en ondersteunen ouders bij de 

opvoeding. Het is ook mogelijk dat de gezinsbegeleiding gericht is op praktische onder

steuning van het hele gezin.

Preventieve gezinsondersteuning is het aanbod dat zich zowel richt op de ondersteu

ning van de ouders in hun opvoedingstaak als op de stimulering van de ontwikkeling van 

het kind.

Praktische gezinsondersteuning heeft tot doel kind en gezin te ondersteunen in het 

dagelijks leven en is gericht op handhaving of herstel van de balans in het gezin.

Voorbeelden van preventieve programma’s en activiteiten in het huidige JGZmaatwerk 

zijn de cursus ‘Peuter in zicht!‘, ‘Stevig Ouderschap’ en ‘Videohometraining’. Deze 

preventieve programma´s vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Jeugdwet.
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VOOrBEELDEN BOUWSTEEN 5 GEZINSONDErSTEUNING

Bij de meeste JGZorganisaties zijn er allerlei vormen van zogenaamde lichte ondersteu

ning te vinden. Al dan niet in de context van een Centrum voor Jeugd en Gezin biedt 

men tal van vormen aan van lichte pedagogische ondersteuning, advies bij opgroeien en 

opvoeden, of bijvoorbeeld een logopedisch spreekuur. Het is te zien als een vorm van 

vroegsignalering binnen de JGZ, maar ook als een aanbod van preventieve gezinsonder

steuning. Het doel: er vroeg bij zijn met tips en adviezen die mogelijk grotere handelings

verlegenheid (pedagogische) of taalachterstand voorkomen.

Zo hebben de meeste JGZorganisaties hun medewerkers geschoold in het programma 

Triple P. In ieder geval niveau 2, maar soms ook wel niveau 3, zoals bij de GGD Fryslân 

en de GGD BrabantZuidoost. “Onze verpleegkundigen en gedragswetenschappers zijn 

opgeleid in niveau 2 en 3. Bij hulp waar niveau 4 geïndiceerd is, verwijzen we door naar 

onder andere MEE of maatschappelijk werk.” Dit aanbod is geschikt is voor alle ouders 

met opvoedvragen, zowel voor ouders van een kind met een ontwikkelingsprobleem als 

voor ouders van een kind met gedragsproblemen.

ZAANSTREEK-WATERLAND: Spel aan Huis en Stepping Stones; specifiek aanbod voor ‘IVH-
ouders’.
Het aanbod van de JGZ in Zaanstreek-Waterland is meer dan gemiddeld óók gericht op ou-

ders van een kind met een ontwikkelingsachterstand of beperking. In de regio is sinds 2008 

geïnvesteerd in de Triple P-systematiek, niet alleen bij de GGD/JGZ, maar bij alle betrokken 

partijen in het jeugdveld, zoals bijvoorbeeld MEE. Het aanbod omvat alle niveaus van Triple 

P, van licht preventief tot aan Stepping Stones. Hbo-stagiaires van de GGD/JGZ bieden ‘Spel 

aan Huis’: een aanbod specifiek gericht op spelen met kinderen met een ontwikkelingsachter-

stand.

bouwsteen 6 onderwIJs en zorg

De bouwsteen zorg en onderwijs sluit nauw aan op de preventieve gezinsondersteu

ning (bouwsteen 5). Door middel van deze bouwsteen worden ouders en kind van een 

aansluitend aanbod tussen onderwijs en zorg verzekerd in zowel de toeleiding naar zorg 

en/of onderwijs als de ondersteuning bij de combinatie van zorg en onderwijs, vanaf 1 

augustus 2014 passend onderwijs.

Optimale samenwerking tussen zorg en onderwijs zorgt voor:

1. één vast coördinatiepunt waarop ouders kunnen terugvallen;

2. de ontwikkeling van een continuüm van onderwijs en zorgarrangementen over  

de grenzen van regulier en speciaal basisonderwijs, kinderdagcentrum of gehandi

captenzorg.
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De samenwerking tussen onderwijs en jeugdgezondheidszorg verbindt al meer dan

100 jaar de zorg van school en die van zorgverleners. De JGZ is niet alleen een vraag

baak voor ouders en kinderen over gezondheid, leefstijl en opvoeden, maar ook voor het 

onderwijs.

Zo ondersteunt de JGZ leerkrachten en scholen bij vragen over opvoeden, ziekte, 

gedragsproblemen en verzuim. Bijvoorbeeld bij ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen 

werkt de JGZ samen met de scholen. De JGZ heeft een plek binnen de zorgstructuur van 

een school en levert vanuit haar specifieke kennis van het gezond en veilig opgroeien 

van jeugdigen, een bijdrage aan de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Zij kan 

de zorg bij meervoudige en complexe problematiek coördineren, de JGZ vormt dan de 

schakel tussen de huisarts, medisch specialisten, paramedici, jeugdhulp en maatschap

pelijk werk. De JGZ adviseert scholen en levert een bijdrage aan het schoolgezond

heidsbeleid. In het kader van passend onderwijs zal de band tussen school en JGZ 

alleen maar sterker worden. De JGZ kan een goede schakel zijn naar het onderwijs in de 

keten van IVH. Het onderwijsdossier is te vinden op de website van het NCJ: www.ncj.

nl/innovatie/toolboxbasispakketjgz/onderwijs. Meer informatie is ook te vinden op de 

website van Integrale Vroeghulp en in het dossier zorgonderwijs op de community van 

IVH.

VOOrBEELDEN BOUWSTEEN 6

ZAANSTREEK-WATERLAND: de Peuter IB-er en de intermediair
In Zaanstreek-Waterland is men in 2012 met de invoering van een zogenaamde peuter-ib’er 

(interne begeleider) als pilot gestart. Aanvankelijk waren deze ib’ers in dienst van het on-

derwijs. De gemeente wilde echter dat de peuter-ib’ers breder ingezet zouden worden en als 

het ware van en voor iedereen waren. De gemeente heeft ervoor gekozen om de pilotfase af 

te ronden, het aanbod structureel te maken en zelfs uit te breiden naar 60 uur per week (3 

functionarissen). De meest recente stap is om per 1 augustus 2014 de uitvoering ervan te be-

leggen bij de JGZ. De coördinator van VTO-Vroeghulp, orthopedagoog van de GGD Zaanstreek-

Waterland, begeleidt de peuter-ib’ers op inhoudelijk gebied wat betreft vroegsignalering en 

het opstellen van een plan van aanpak voor de peuterspeelzaal. Dat gebeurt in een apart 

casuïstiekoverleg.

Daarnaast heeft de GGD een JGZ-verpleegkundige aangesteld voor zo’n 10 uur per week – de 

Intermediair – om de toegang tot vve te versterken. Als er op inhoudelijk vlak overleg of 

back-up nodig is, kan ook zij eenvoudig overleg hebben met de coördinator van VTO-Vroeg-

hulp. Deze onderlinge samenwerking is een direct voordeel van het feit dat allen bij dezelfde 

GGD werkzaam zijn.

FRIESLAND: met een passend advies op zoek naar je juiste school
In Friesland zijn we uitstekend in staat geweest om alle betrokken partijen bij elkaar te bren-

gen rondom ‘het jonge kind’. We zetten hiervoor de consulent jonge risicokinderen in. Voor elk 

kind met zorgen wordt tijdig, dus ruim voordat het kind 4 jaar wordt, gekeken wat er nodig is 
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om het onderwijs voor hem/haar passend te laten zijn. De consulent jonge risicokinderen kan 

voor ieder kind met ontwikkelingsproblemen in onderwijstermen beschrijven wat er nodig 

is (onderwijszorgarrangement). Het is essentieel dat de onderwijsmensen de beschrijving in 

eigen termen lezen en herkennen. Het gesprek van ouders met basisscholen wordt daarmee 

enorm goed gefaciliteerd. Dit aanbod is met hulp en financiering van alle gemeenten in 

Friesland voor alle kinderen in Friesland beschikbaar gekomen. Vanuit alle samenwerkings-

verbanden passend onderwijs is er nu een link naar de regionale teams Integrale Vroeghulp. 

Een belangrijke schakel is hiermee gerealiseerd voor ouder én kind. Of de consulent jonge risi-

cokinderen wordt ingezet, wordt bepaald door het team IVH, dat wil zeggen de coördinator.

ZUIDOOST-BRABANT: de jeugdarts als schakel met het onderwijs en het gebruik van voor-
triage in het onderwijs
In meerdere regio’s spelen jeugdarts en verpleegkundigen een centrale rol in de verbinding 

tussen onderwijs en zorg. Zo ook in de regio Zuidoost-Brabant.

De jeugdverpleegkundigen van de GGD participeren in de zorgstructuur van het basisonder-

wijs, samen met onder meer de intern begeleider en het schoolmaatschappelijk werk. “Je bent 

als het ware het ‘maatje van de school’, je helpt de school met het herkennen van problemen 

en signalen.” In Zuidoost-Brabant werd een werkwijze ontwikkeld waarbij de school via een 

vragenlijst bijdraagt aan een effectieve triage voorafgaand aan de periodieke gezondheids-

onderzoeken (PGO’s): is er (direct) hulp nodig, en wie zou als eerste aan de slag moeten, de 

JGZ-verpleegkundige of de arts? Middels voortriage bereiken we dat de ouder en het kind 

tijdens het PGO een gesprek hebben met de discipline die ze op dat moment het meeste nodig 

hebben. Deze ‘voortriage’ start al in groep 2: leerkrachten vullen een vragen- en signalerings-

lijst in die samen met het dossier een indicatie voor het vervolg. Een van de mogelijke stappen 

is de inzet van IVH. De jeugdarts is lid van het kernteam IVH, verpleegkundigen maken op alle 

basisscholen deel uit van de zorgstructuur. Met de scholen is een duurzame band opgebouwd 

doordat die contacten óók persoonlijk worden gemaakt. Door vanuit IVH onderwijsmensen te 

gaan uitnodigen voor kernteambesprekingen, versterkte men de band met het onderwijs en 

kon men hen ook consulteren voor het uitwerken van procedures en slimme werkafspraken 

met het onderwijs. Die expertise bleek een verrijking te zijn van het team. 

bouwsteen 7 ketennetwerk 

De zevende bouwsteen betreft de vorming van een ketennetwerk. Dit netwerk bewerk

stelligt dat er goede schakels zijn tussen vroege signalering, diagnostiek, trajectbegelei

ding, preventieve gezinsondersteuning, onderwijs en zorg. Het is nooit een doel geweest 

om één grote organisatie te vormen. Wel om per regio een soort besturingsnetwerk te 

realiseren dat de eerder genoemde zes bouwstenen helpt realiseren.

De afgelopen jaren wilde de overheid dat er in gemeenten Centra voor Jeugd en Gezin 

(CJG) kwamen: een centraal punt voor alle vragen over opvoeden, ontwikkeling en 

opgroeien. Ook gezinnen met een gehandicapt kind of een chronisch ziek kind kunnen 

daar terecht. De samenwerking tussen IVH en de CJG’s had zich de laatste jaren sterk 
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ontwikkeld. In een handreiking voor gemeenten: ‘Samen sterk voor jonge kinderen met 

ontwikkelingsproblemen’, worden de mogelijkheden voor effectieve samenwerking 

tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en de netwerken Integrale Vroeghulp.

Voor sommige regio’s kan deze handreiking ook voor de samenwerking tussen de 

CJG’s/JGZ en IVH nog een toegevoegde waarde hebben, maar de transitie jeugdzorg 

brengt ook snel alweer nieuwe ontwikkelingen teweeg.

De netwerken Integrale Vroeghulp zitten nu in een transformatiefase. Vanaf 2015 ligt 

de regie voor deze netwerken in handen van de gemeenten. Zij bepalen wat lokaal en 

regionaal georganiseerd gaat worden en of de expertise en kwaliteit van de netwerken 

Integrale Vroeghulp benut blijven. De gemeenten bepalen of de huidige coördinatie en 

huidige netwerken in stand blijven. Omdat de verschillende bouwstenen onder verschil

lende wetten en financiering vallen (zie bijlage 2) blijft het een uitdaging of er ook vanaf 

2015 nog integraal gewerkt kan worden in de keten van vroege signalering, vroege 

diagnostiek en vroege interventie als het gaat om jonge kwetsbare, zorgintensieve 

kinderen.

De JGZ kan vanaf 2015 ook taken van de IVHnetwerken overnemen, bijvoorbeeld 

coördineren of netwerken.

De coördinator is de ketenregisseur van het IVHnetwerk en heeft verschillende coördi

nerende taken zoals: het geven van (telefonisch) advies en consult aan ouders en 

verwijzers, het organiseren van de kernteams en het bewaken van de kwaliteit van de 

procedures en werkwijze van IVH.

De IVHnetwerken hebben in de meeste regio’s een stuurgroep waarin de bestuurders 

van de deelnemende organisaties beleidszaken afhandelen. De coördinator vervult de 

functie van beleidsmedewerker voor deze stuurgroep.

De coördinator onderhoudt de netwerkcontacten die nodig zijn voor het borgen van 

expertise op het gebied van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen.

VOOrBEELDEN BOUWSTEEN 7

In veel regio’s is de JGZ-manager lid van de stuurgroep en draagt hij bij aan de borging ná 

2014 en aan het leggen van verbindingen met het lokale veld. De JGZ is al jarenlang bekend 

met de gemeenten om afspraken te maken. Nu de netwerken IVH ook afspraken met de ge-

meenten moeten maken, kan dit via de JGZ een goede binnenkomer zijn.

FRIESLAND: JGZ-artsen als coördinatoren van de regionale kernteams IVH
IVH Friesland heeft van oudsher een heel eigen organisatie van Integrale Vroeghulp. Bij het 

samengaan van de voormalige VTO-teams met Integrale Vroeghulp is ervoor gekozen om 

de coördinatie van de teams in handen te laten bij de jeugdartsen van de GGD Fryslân. Met 

elkaar coördineren zij vijf regionale kernteams onder algehele leiding van een provinciale co-

ordinator die in dienst is bij MEE. De inzet van de jeugdarts als coördinerende persoon wordt 
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als zeer waardevol ervaren. Diens sociaal-geneeskundige expertise is bij uitstek geschikt om 

de procescoördinatie en zorgcoördinatie rondom het jonge kind met (vermoedelijke) ontwikke-

lingsproblemen te kunnen uitvoeren. Die deskundigheid helpt om al bij de start zowel sociale 

als medische informatie bij elkaar te leggen en die met een soort helicopterview te wegen en 

beoordelen.

ZAANSTREEK-WATERLAND: (ortho)pedagogen van de JGZ coördineren kernteams VTO-
Vroeghulp 

Vanuit MEE werd destijds het initiatief genomen om IVH op te richten in samenhang met 

bestaande VTO-teams. Het was toen niet meer dan logisch dat de coördinatoren vanuit de JGZ 

ook de VTO-/IVH-teams zouden gaan leiden. Alle betrokkenen ervaren hier enkel voordeel 

van. De coördinatoren hebben inmiddels een groot netwerk verworven en genieten bekend-

heid om hun inhoudelijke kennis en betrokkenheid. Mede vanwege de directe aansluiting op 

de vroegsignalering en het aanbod van de CJG’s.

AMSTERDAM: Arts M&G als coördinator VTO-Vroeghulp
Ook in Amsterdam is vanuit de historie het VTO-Vroeghulp team ontstaan. Beide teams had-

den een coördinator vanuit de eigen achtergrond: een coördinator van IVH, orthopedagoog 

werkzaam bij MEE, en een coördinator van VTO, arts M&G werkzaam bij de GGD Amsterdam 

e.o. De jarenlange ervaring leert dat de combinatie van de teams bij de voordeur een grote 

meerwaarde heeft voor de rest van het traject. Er is voor gekozen om de arts M&G coördina-

tor van het gecombineerde te team te maken. Daar komt bij dat de GGD Amsterdam heeft 

geïnvesteerd in het verwerven van specifieke kennis over het jonge kind met de opleiding tot 

specialist Infant Mental Health (IMH). De deskundigheid die daarmee is toegevoegd aan het 

werk van VTO-Vroeghulp is bijzonder waardevol en deze specifieke deskundigheid kan niet 

verwacht worden op lokaal of wijkniveau. De GGD Amsterdam ziet ook in dat het belangrijk 

is deze expertise niet door versnippering te laten ‘verschralen’, maar die juis beschikbaar te 

laten zijn voor alle kinderen van Amsterdam die dat nodig hebben. “VTO-Vroeghulp behandelt 

niet zelf, maar we kunnen – juist vanwege die IMH-achtergrond – vaak heel goed en gericht 

adviseren over de behandeling, en ouders doorgeleiden naar de juiste hulp voor hun gezin. 

Onze overtuiging is dat we daarmee ook psychopathologie voorkomen.”

“De coördinatie van samenwerkende partners en het smeden van de keten is een sleutelpositie 

die JGZ-instellingen kunnen vervullen. Maar die rol met je ook gegund worden natuurlijk.”

FLEVOLAND: wisselende posten bezetten in de keten of heel anders gaan schakelen
In Flevoland wordt verandering gezocht. In de gemeente Urk gaan de coördinatietaken ten 

behoeve van het kernteam Integrale Vroeghulp bij het CJG belegd worden. Ook in andere ge-

meenten van de provincie worden wisselingen in de personele bezetting van de verschillende 

posten overwogen. Sowieso kan er in een gebied waar de lijnen kort zijn en men elkaar vaak 

persoonlijk kent gemakkelijk ‘geschakeld worden’. De ambitie is om zelfs nog enkele stappen 
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verder te gaan: “Organiseer de functie IVH op die plekken waar de professionals die je nodig 

hebt al bij elkaar zitten. Sluit meer aan op de bestaande en nieuwe structuren. Voeg daar zo 

nodig iemand aan toe die je nodig hebt voor dat overleg. Het initiatief om dat te regelen ligt 

bij de trajectbegeleider van het gezin.”

ZAANSTREEK-WATERLAND: manager JGZ als voorzitter van de regionale stuurgroep VTO-
Vroeghulp
Bij deze bouwsteen neemt de regio Zaanstreek-Waterland een unieke positie in. In deze regio 

is het hoofd JGZ de voorzitter van de stuurgroep VTO-Vroeghulp. Dat ontstond vanuit de 

oorspronkelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van VTO. Vanuit MEE werd destijds 

het initiatief genomen om IVH op te richten in samenhang met bestaande VTO. Het was toen 

logisch dat de orthopedagogen van de JGZ VTO-/IVH-teams zouden blijven leiden. Het voorzit-

terschap van de stuurgroep ligt bij de JGZ/GGD . “Naar ons idee is dat een logische positie, 

we zijn onafhankelijk en neutraal. MEE heeft overigens een vergelijkbare positie, die zouden 

dat ook kunnen doen. Maar hier in Zaanstreek-Waterland nemen we graag die positie in en 

handhaven wij ook graag de prettige samenwerking met MEE.”

Voor 2015 wordt er gezamenlijk met de gemeenten gekeken naar de doorontwikkeling van de 

pilot en verdere afspraken met de zorgverzekeraar. In het Regionaal TransitieArrangement van 

Zaanstreek-Waterland is de zorg voor het jonge kind benoemd als prioriteit.

AMSTERDAM: gemeente Amsterdam maakt afspraken over de inzet van VTO-Vroeghulp 
voor de stad
In 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp van Rijk en provincies over naar 

gemeenten. De gemeente Amsterdam gaat deze zorg gezamenlijk inkopen met 15 andere 

gemeenten uit de regio.

De continuïteit van zorg voor Integrale Vroeghulp in Amsterdam is geborgd. Integrale Vroeg-

hulp gaat een plek krijgen in het op te richten ‘Expertisenetwerk Jonge Kind’. Kinderen met 

een complexe zorgvraag kunnen ook in 2015 in deze regio terecht bij een team met deskun-

digen waar ouders een integraal advies krijgen, compleet met behandelingsplan. Voor de 

komende 2 jaar zijn per jaar 70 trajecten Integrale Vroeghulp ingekocht door de gemeenten.

De werkwijze van Integrale Vroeghulp sluit naadloos aan op het beleid van de gemeente Am-

sterdam en de 15 andere gemeenten uit de regio. “We organiseren de jeugdhulp dichter bij de 

mensen. Het principe van één gezin, één plan, één regisseur is leidend.”

Voor de continuïteit voor kinderen met een complexe zorgvraag wordt gewerkt aan hoe 

Integrale Vroeghulp de komende twee jaar geïntegreerd kan worden binnen het Amsterdamse 

beleid.
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bIJlAge 1 zorgIntensIeVe JeugdIgen

Nederland telt ruim 3,5 miljoen kinderen onder de 18 jaar. Jaarlijks worden er in Neder

land rond de 180.000 kinderen geboren. Met het overgrote deel van de kinderen gaat 

het goed. rond de 15% loopt op enig moment in zijn of haar jeugd risico’s en kan dan 

een beroep op zorg of ondersteuning nodig hebben. Soms gaat het om langdurige zorg 

of een vorm van gespecialiseerde zorg.

In deze bijlage wordt in het kort beschreven om welke jeugdigen het gaat. Met welke 

beperkingen hebben ze te maken en wat houden die in? Meer informatie is te vinden in 

de brochure kinderen en jeugdigen met een beperking  van AWBZ naar Jeugdwet.

Kinderen en jongeren met verstandelijke beperkingen

Er is verschil in de mate van een verstandelijke beperking. Gangbaar is een verdeling 

in een lichte, een matige, een ernstige en een zeer ernstige verstandelijke beperking. 

Deze indeling wordt gekoppeld aan het IQ. Het IQ is echter niet het enige criterium bij 

het vaststellen van de mate van een verstandelijke beperking. Net zo belangrijk zijn de 

sociale zelfredzaamheid en de zorg en ondersteuning die nodig zijn om te functioneren 

op een manier die past bij de leeftijd en de cultuur van het kind. Bovendien is er bij veel 

jeugdigen met een verstandelijke beperking sprake van bijkomende gezondheidsproble

matiek (zoals een aangeboren hartafwijking of epilepsie), van problemen in de sociaal

emotionele ontwikkeling of van psychiatrische problemen, zoals autisme. Ook de manier 

waarop binnen gemeenschappen met beperkingen wordt omgegaan, verschilt en kan 

van invloed zijn op de mate van zelfredzaamheid en op de behoefte aan zorg en onder

steuning.

In Nederland zijn er ongeveer 450.000 kinderen en jongeren met een IQscore tussen 

de 50 en 85. Ongeveer 250.000 hebben problemen als gevolg van hun beperkte sociale 

redzaamheid. Naar schatting kampen 40.000 van deze jeugdigen met ernstige, meervou

dige problematiek waarbij gespecialiseerde zorg noodzakelijk is. (Bron: kinderen met een 

handicap in Tel, september 2013.)

Kinderen en jongeren met een zintuiglijke beperking

Zo’n 10.000 jeugdigen in Nederland hebben een zintuiglijke beperking: een stoornis in 

het horen of zien (bron: kinderen met een handicap in Tel). Er zijn drie soorten zintuiglijke 

beperkingen:

•	 Een visuele beperking.

•	 Een auditieve beperking.

•	 Een visuele én auditieve beperking (doofblind).
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Een zintuiglijke beperking heeft grote impact op de totale ontwikkeling. Een jeugdige die 

visueel of auditief beperkt is, kan problemen krijgen op alle gebieden van het functio

neren, maar vooral op het vlak van communicatie, spraak en taal. kinderen en jongeren 

met een zintuiglijke beperking hebben meer kans op problemen bij het vergaren en 

verwerken van informatie, mobiliteit, zelfredzaamheid, motoriek en lichaamshouding, 

cognitieve ontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling en gedrag.

Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking, waaronder niet-aangeboren 

hersenletsel

Bijna 20.000 jeugdigen in Nederland hebben een lichamelijke beperking (bron: kinderen 

met een handicap in Tel). Dit is een verzamelnaam voor:

•	 Motorische beperkingen, zoals spasticiteit, stoornissen bij het lopen, het gebruik van 

de armen/handen of het evenwicht.

•	 Bewustzijnsstoornissen, zoals epilepsie.

•	 Nietaangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk.

Kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beperking

Jeugdigen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben een combinatie van 

twee of meer beperkingen, op verstandelijk, lichamelijk en vaak ook zintuiglijk gebied. In 

Nederland zijn er ruim 6500 kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige beper

king (bron: kinderen met een handicap in Tel).

Deze groep is heel divers. De jeugdigen hebben twee dingen gemeen: een IQ lager 

dan 25 en een gebrek aan compensatiemogelijkheden. Hun tekorten op het ene gebied 

kunnen ze niet compenseren met een ander talent. Dit leidt tot grote afhankelijkheid van 

de omgeving. Deze kinderen en jongeren hebben dan ook ondersteuning nodig bij alle 

onderdelen van het dagelijks leven. De zorg en ondersteuning voor deze groep gaan 

waarschijnlijk onder de Wlz vallen.

Kinderen en jongeren met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)

Een chronische ziekte is een medische aandoening zonder uitzicht op volledig herstel 

en met een relatief lange ziekteduur. Voorbeelden zijn stofwisselingsziekten en infectie

ziekten, astma, chronische bronchitis, migraine, darmstoornissen en een aangeboren 

hartaandoening.

Stichting kind en Ziekenhuis, Stichting PAL, V&VN kinderverpleegkunde, Nederlandse 

Vereniging voor kindergeneeskunde (NVk), Vereniging Gespecialiseerde Verpleeg

kundige kindzorg (VGVk), Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademha

lingsondersteuning (VSCA) en kwaliteitsgroep kinderthuiszorgorganisaties Nederland 

(kkN) hebben in 2014 het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke 

kinderen’ aan André rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, overhandigd. 
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In het rapport wordt het ‘Medische kindzorgsysteem’ geïntroduceerd en uiteengezet. 

Het rapport beschrijft een integrale aanpak om te komen tot gezonde zorg waarbij het 

kind en het gezin centraal staan en waarbij tegelijkertijd doelmatigheid en (financiële) 

duurzaamheid bestaan. Naast concrete handvatten voor de inrichting van deze zorg stelt 

het rapport voorwaarden met betrekking tot de bekostiging. Link: www.kinderpalliatief.

nl/rapportsamenopweg/.

Kinderen en jongeren met een psychiatrische aandoening, waaronder autisme

Per jaar worden ongeveer 170.000 jeugdigen behandeld voor een psychiatrische 

stoornis die (tijdelijk) kan leiden tot soms ernstige beperkingen in hun functioneren. 

Te denken valt aan depressies, angst en paniekstoornissen of een trauma als gevolg 

van misbruik. Beperkingen kunnen zich uiten in het omgaan met emoties, in gedrag en 

cognitief functioneren. Er kan ook sprake zijn van autismespectrumstoornissen, schizo

frenie, ADHD en combinaties daarvan. Bijna 97% ontvangt ambulante zorg, ruim 3% 

verblijft ook enige tijd in een instelling. Om hoeveel jeugdigen het bij deze langdurige 

zorg precies gaat, valt niet te zeggen. In elk geval geldt dat de behandeling en zorg voor 

jeugdigen met een psychiatrische aandoening in de Jeugdwet geregeld wordt, ongeacht 

het tijdelijke of langdurige karakter daarvan.

nieuwe wetten

Vanaf 1 januari 2015 zijn er veranderingen in verschillende wetten die van belang zijn voor 

zorgintensieve kinderen. De Jeugdwet is een feit. De Wmo en de Wet langdurige zorg 

(Wlz) zijn aangepast. Een groot deel van de kinderen en jongeren met een beperking 

(van 0 tot 18 jaar) en hun ouders die nu zorg en begeleiding ontvangen uit de AWBZ, 

doet dan een beroep op de gemeente waarin zij wonen. Zij kunnen dan met verschil

lende wetten te maken krijgen:

•	 Voor jeugdigen jonger dan 18 jaar zijn de Wet publieke gezondheid (jeugdgezond

heidszorg), de Jeugdwet, de Wmo in verband met casemanagement vanuit MEE en/

of de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) van toepassing. Zij 

hebben ook te maken met de stelselwijziging passend onderwijs.

•	 Voor jeugdigen ouder dan 18 jaar zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo), en/of de Zorgverzekeringswet en/of de Participatiewet, of de Wet langdu

rige zorg van toepassing. Zij hebben ook te maken met de stelselwijziging passend 

onderwijs.

Jeugdwet

Onderstaande groepen jeugdigen hebben straks niet meer met de AWBZ, maar met de 

Jeugdwet te maken, tenzij zij vanwege de zwaarte van de problematiek recht hebben op 

zorg uit de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz):

•	 Jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking.

•	 Jeugdigen met een zintuiglijke beperking.
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•	 Jeugdigen met een lichamelijke beperking (ook nietaangeboren hersenletsel (NAH)).

•	 Jeugdigen met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte).

•	 Jeugdigen met een psychiatrische aandoening (waaronder autisme).

De AWBZ onderscheidt nu zes functies van zorg en hulp aan jeugdigen met een beper

king, die naar de Jeugdwet gaan. Deze functies verdwijnen in de nieuwe Jeugdwet. De 

Jeugdwet maakt een ander onderscheid, namelijk in preventie, jeugdhulp en gedwongen 

zorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Verreweg de meeste vormen van zorg 

vallen onder het brede begrip ‘jeugdhulp’. Het vervoer dat samenhangt met extramurale 

begeleiding en behandeling van jeugdigen wordt ook overgeheveld naar de Jeugdwet 

en wordt daarmee de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is er voor mensen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24 

uurszorg in de nabijheid. De wet biedt een integraal zorgpakket dat persoonlijke verzor

ging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling bevat, en dat ook thuis geboden 

kan worden in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) of als ‘zorg in natura’ 

(het ‘volledig pakket thuis’).

In termen van zorgzwaartepakketten gaat het om jeugdigen tot 18 jaar met verstandelijke 

beperking 4 en hoger, lichamelijke beperking 2, 4 en hoger, en zintuiglijke beperking 2 en 

hoger. Zij krijgen toegang tot de Wlz.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanaf 2015 worden enkele onderdelen van de AWBZ ondergebracht in de Zvw. Het 

gaat in ieder geval om verpleging en – vanaf 18 jaar – om persoonlijke verzorging. Beide 

worden samengevoegd onder een nieuwe Zvwaanspraak ‘wijkverpleging’. Behandeling 

vanwege een zintuiglijke beperking gaat, voor alle leeftijden, ook naar de Zvw.

Participatiewet

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen participeren in de 

samenleving. De meeste jongeren met een beperking krijgen te maken met deze wet. 

In de Participatiewet staat dat de meest kwetsbare groep jongeren met een beperking 

vanaf 18 jaar recht blijft houden op een Wajonguitkering. Gemeenten zijn verantwoorde

lijk voor alle jongeren die onvoldoende arbeidsvermogen hebben om zelfstandig in hun 

levensonderhoud te voorzien. Wat een gemeente biedt kan zowel in de vorm van werk 

als in de vorm van maatschappelijke participatie en/of dagbesteding zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning valt per 1 januari 2015 onder de Wmo en geldt voor alle jeugdigen, 

dus óók voor jongeren onder de 18 jaar, en hun ouders. Cliëntondersteuning helpt 

jeugdigen en hun ouders om de eigen zelfredzaamheid te versterken en hun netwerk 
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daarbij in te zetten. Als professionele voorzieningen nodig zijn, helpen cliëntondersteu

ners om de hulpvraag te verduidelijken, keuzes te maken en de juiste hulp te organi

seren en op elkaar af te stemmen. De ondersteuning is in principe kortdurend, maar dat 

is afhankelijk van de vraag van ouders en jongeren. Ook kan cliëntondersteuning op 

meerdere momenten opnieuw nodig zijn.
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bIJlAge 2 wetten

Jeugdwet

Onderstaande groepen jeugdigen hebben straks niet meer met de AWBZ, maar met de 

Jeugdwet te maken, tenzij zij vanwege de zwaarte van de problematiek recht hebben op 

zorg uit de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz):

•	 Jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking.

•	 Jeugdigen met een zintuiglijke beperking.

•	 Jeugdigen met een lichamelijke beperking (ook nietaangeboren hersenletsel (NAH)).

•	 Jeugdigen met een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte).

•	 Jeugdigen met een psychiatrische aandoening (waaronder autisme).

De AWBZ onderscheidt nu zes functies van zorg en hulp aan jeugdigen met een beper

king, die naar de Jeugdwet gaan:

•	 Begeleiding (in de vorm van ‘begeleidingindividueel’ en/of ‘begeleidinggroep’);

•	 kortdurend verblijf;

•	 verblijf (uitgedrukt in termen van zorgzwaartepakketten van licht tot zwaar);

•	 persoonlijke verzorging);

•	 verpleging;

•	 behandeling (in de vorm van ‘behandelingindividueel’ en/of ‘behandelinggroep’).

Het vervoer dat samenhangt met extramurale begeleiding en behandeling van jeugdigen 

wordt ook overgeheveld naar de Jeugdwet en wordt daarmee de verantwoordelijkheid 

van gemeenten.

In de praktijk hebben kinderen vaak een combinatie van bovenstaande vormen van 

zorg en ondersteuning nodig. Wat die zorg en ondersteuning in de praktijk inhouden 

voor kinderen met verschillende beperkingen, varieert. En voor welke vormen van zorg, 

die nu aan deze functies zijn gekoppeld, straks een beroep kan worden gedaan op de 

Jeugdwet, verschilt per doelgroep.

Deze benamingen verdwijnen in de nieuwe Jeugdwet. De Jeugdwet maakt een ander 

onderscheid, namelijk in preventie, jeugdhulp en gedwongen zorg (jeugdbescherming en 

jeugdreclassering). Verreweg de meeste vormen van zorg vallen onder het brede begrip 

‘jeugdhulp’.

Cliëntondersteuning valt per 1 januari 2015 onder de Wmo en geldt voor alle jeugdigen, 

dus óók voor jongeren onder de 18 jaar, en hun ouders. Cliëntondersteuning helpt 

jeugdigen en hun ouders om de eigen zelfredzaamheid te versterken en hun netwerk 

daarbij in te zetten. Als professionele voorzieningen nodig zijn, helpen cliëntondersteu

ners om de hulpvraag te verduidelijken, keuzes te maken en de juiste hulp te organi

seren en op elkaar af te stemmen. De ondersteuning is in principe kortdurend, maar dat 

is afhankelijk van de vraag van ouders en jongeren. Ook kan cliëntondersteuning op 

meerdere momenten opnieuw nodig zijn.
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Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is er voor alle mensen met een beperking die ‘levenslang en levensbreed’ op 

zorg zijn aangewezen. Het gaat om mensen die blijvend zijn aangewezen op perma

nent toezicht of op 24 uurszorg in de nabijheid. De Wlz is ook van toepassing op de 

meest kwetsbare jeugdigen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) 

ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De wet biedt een integraal 

zorgpakket dat persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behande

ling bevat, dat ook thuis geboden kan worden in de vorm van een persoonsgebonden 

budget (pgb) of als ‘zorg in natura’ (het ‘volledig pakket thuis’).

Welke kinderen en jongeren toegang krijgen tot de Wlz is nu op hoofdlijnen duidelijk. In 

termen van zorgzwaartepakketten gaat het om jeugdigen tot 18 jaar met verstandelijke 

beperking 4 en hoger, lichamelijke beperking 2, 4 en hoger en zintuiglijke beperking 2 en 

hoger.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanaf 2015 worden enkele onderdelen van de AWBZ ondergebracht in de Zvw. Het 

gaat in ieder geval om verpleging en  vanaf 18 jaar om persoonlijke verzorging. Beide 

worden samengevoegd onder een nieuwe Zvwaanspraak ‘wijkverpleging’. Behandeling 

vanwege een zintuiglijke beperking gaat, voor alle leeftijden, ook naar de Zvw.

Participatiewet

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen participeren in de 

samenleving. De meeste jongeren met een beperking krijgen te maken met deze wet. 

In de Participatiewet staat dat de meest kwetsbare groep jongeren met een beperking 

vanaf 18 jaar recht blijft houden op een Wajonguitkering. Gemeenten zijn verantwoorde

lijk voor alle jongeren die onvoldoende arbeidsvermogen hebben om zelfstandig in hun 

levensonderhoud te voorzien. Wat een gemeente biedt, kan zowel in de vorm van werk 

als in de vorm van maatschappelijke participatie en/of dagbesteding.
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bIJlAge 3  
sCHemA bouwstenen IntegrAle 
VroegHulp en wetgeVIng

Het richtinggevende kader van IVH met zeven bouwstenen en daarbij de wetten en finan

ciering waaronder de zorg en ondersteuning in 2015 zal vallen.

bouwstenen         Financiering

1. Vroegsignalering

JGZ, preventie/basistakenpakket     Wpg

kinderopvang, JGZ, VVE      Jeugdwet

Preventie in onderwijs/vroege aansluiting    Passend onderwijs/ 

          Jeugdwet

2. multidisciplinaire diagnostiek

deelnemen aan kernteam IVH:

Gedragswetenschapper van zorgaanbieders    Jeugdwet

kinderarts, revalidatie arts       Zvw

Coördinator/trajectbegeleider MEE     Wmo

Ggz          Jeugdwet

Logopedie, fysiotherapie      Zvw

Audiologisch centrum        Zvw

Jeugdarts        Jeugdwet

Andere vormen van diagnostiek

kDC multidisciplinaire diagnostiek      Jeugdwet

Observatiediagnostiek groepen      Jeugdwet

Triagemodel tussen JGZ, expertteam (CJG),  

gedragsdeskundige       Jeugdwet

3. multidisciplinair adviesplan

1 gezin, 1 plan, 1 regisseur       Jeugdwet

4. Informatie en advies aan gezinnen, trajectbegeleiding:

Informatie en advies aan gezinnen (één loket)

Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin,   Wpg /Jeugdwet

Informatiecentrum (o.a. ouderavonden) bij MEE   Wmo

Sociale kaart jeugd met een beperking MEE    Wmo

Sociale kaart jeugd met een beperking CJG, GGD, JGZ  Jeugdwet
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Vormen van trajectbegeleiding zijn

Casemanagement door consulent MEE, cliëntondersteuning Wmo

Trajectbegeleiding door jeugdverpleegkundige JGZ   Jeugdwet

Casemanagement/trajectbegeleider door zorgaanbieders   Jeugdwet

Ouder en kindteams/wijkteams (met expertise jonge kind)  Jeugdwet

Trajectbegeleiding via revalidatiecentrum    Zvw

Trajectbegeleiding via ziekenhuis (chronisch zieken)    Zvw

5. gezinsondersteuning

preventieve programma’s:

Preventieprogramma’s jeugdgezondheidszorg    Jeugdwet

Praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) en

andere vormen van ambulante vormen van begeleiding

en behandeling door zorgaanbieders      Jeugdwet

praktische ondersteuning

Peuterdagcentra (bijv. therapeutische groep bij peuteropvang) Jeugdwet

Thuiszorg door zorgaanbieders (lichamelijk verzorging, pedagogische

begeleiding, ontwikkelingsstimulering     Jeugdwet

Gezinsondersteuning door MEE      Wmo

Vormen van behandeling

kDC, vroegbehandeling      Jeugdwet

kDC, behandeling groep voor kinderen met EMB of EVB   Wlz

6. zorg en onderwijs

Zorgonderwijsarrangementen       Passend onderwijs/

Jeugdwet

(Preventieve) ambulante begeleiding naar school (bijv. consulent

jonge risicokinderen, ambulante begeleiding door zorgaanbieders)  Jeugdwet

7. ketennetwerk

regie op de keten        Jeugdwet

Coördinatie netwerken IVH (MEE)     Wmo

Coördinatie via jeugdbeleid (CJG, JGZ, Wijkteams)   Jeugdwet

Stuurgroepen IVH (alle partners in de regionale netwerken)   ?
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bIJlAge 4 geïnterVIewde regIo’s

De volledige verslagen van de interviews zijn te vinden op de website van het NCJ en op 

de website van IVH: ‘Jeugdgezondheidszorg en Integrale Vroeghulp in zeven regio’s.’

regio ggd Amsterdam
•	 VTO Vroeghulp Amsterdam (4 VTOVroeghulpteams en 2 IVH kernteams)

•	 Gesproken met mevr. A. keslerkoppe;  

arts M&G GGD Amsterdam/coördinator VTO Vroeghulp

•	 Beleidsnotitie: de notitie van de SIGrA cie kind en Jeugd en de uitwerking ervan  

in een “Functioneel ontwerp Expertisenetwerk Jonge kind” (april 2014)

Informatie en contact:

•	 Mevr. A. (Anneke) kesler, coördinator VTOVroeghulp Amsterdam/GGD Amsterdam 

Telefoon: 020 555 52 44/email: akesler@ggd.amsterdam.nl

•	 Mevr. E. (Evalien) Blanken,  

coördinator VTOVroeghulp Amsterdam/ MEE Amstel en Zaan 

Telefoon: 020 512 72 72/06 52 06 74 63/email: E.Blanken@meeaz.nl

•	 Website: www.vtovroeghulp.nl

regio ggd Friesland
•	 Integrale Vroeghulp Friesland (5 kernteams)

•	 Gesproken met mevr. F. Houtstra, jeugdarts kNMG/coördinator Integrale Vroeghulp 

Leeuwarden en Dokkum en mevr. I. Hoogma, jeugdarts kNMG/coördinator Integrale 

Vroeghulp Drachten

•	 Beleidsnotitie: de handreiking “Bijspringen of meelopen, een struikeling kan een val 

voorkomen. Samenwerking bij vroeghulp voor ouder en kind” (zomer 2014)

Informatie en contact:

•	 Mevr. F. (Froukje) Houtstra 

Telefoon: 088 229 95 50 (secr.)/088 229 94 68/email: f.houtstra@ggdfryslan.nl

regio ggd Hollands midden
•	 Integrale Vroeghulp Leiden en Goudvis Integrale Vroeghulp Midden Holland

•	 Gesproken met mevr. T. Meeuwissen, JGZverpleegkundige, master Jeugdzorg/

casemanager IVH Goudvis Midden Holland, mevr. A. keuzenkamp, JGZverpleegkun

dige/casemanager IVH Leiden en lid kernteam, en mevr. C. Honig, Carolina Honig, 
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regiomanager rijnstreek, sector Publieke Zorg voor de Jeugd, Jeugdgezondheids

zorg/lid van stuurgroep IVH Leiden en IVH Goudvis Midden Holland (per 1 januari 

2015)

Informatie en contact:

•	 Mevr. C. (Carolina) Honig 

Telefoon: 06 22 81 59 87/email: CHonig@ggdhm.nl

regio Flevoland – zorggroep oude en nieuwe land
•	 IVH Flevoland – 1 team

•	 Gesproken met mevr. A. van Wijngaarden, manager JGZ van Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land/lid van de stuurgroep IVH Flevoland, en mevr. Jenneke Bok, 

JGZmanager Zorggroep Oude en Nieuwe Land/coördinator CJG Urk

Informatie en contact:

•	 Mevr. A. (Alie) van Wijngaarden, manager JGZ 

Telefoon: 0527 63 03 00/email: a.vanwijngaarden@zorggroeponl.nl

regio zuid-limburg – Jgz orbis westelijke mijnstreek
•	 IVH Zuid Limburg – drie teams waarvan een voor de Westelijke Mijnstreek

•	 Gesproken met mevr. M. Jaminon, stafarts Orbis Jeugdgezondheidszorg/lid 

kernteam IVH Westelijke Mijnstreek, en mevr. M. Beuken, manager JGZ/lid stuur

groep IVH ZuidLimburg

•	 Beleidsinformatie: “Samenwerking voor ouders en kind in de transitie” (maart 2014). 

Een maatschappelijke businesscase waarin de meerwaarde van IVH voor gemeenten 

is onderzocht

•	 Beleidsinformatie: “Jeugd Dichtbij”, een toekomstvisie op de jeugdgezondheids

zorg in ZuidLimburg 20102015 en de aanvullende beleidsnotie “Een kans voor 

preventie”, ontwikkeld door de drie ZuidLimburgse JGZinstellingen voor 04 en de 

GGD Zuid Limburg en de beleidsnotitie van de 18 gemeenten ZuidLimburg: “Zorg 

voor de jeugd in Zuid Limburg”. Daaruit volgend beleids en actiepunten die o.a. 

goed kunnen aansluiten op IVH

Informatie en contact:

•	 Mevr. M. (Marielle) Jaminon, stafarts JGZ 

Telefoon: 088 458 82 05/email: m.jaminon@orbisconcern.nl

•	 Mevr. (Manon) Goetz, manager Orbis JGZ 

Telefoon: 088 458 82 05/email: m.goertz@orbisconcern.nl
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regio zaanstreek-waterland
•	 VTOVroeghulp Zaanstreek/Waterland – twee teams

•	 Gesproken met mevr. M. Oosting, hoofd afdeling Epidemiologie, Beleid en Gezond

heidszorg van de GGD Z/W en interimvoorzitter stuurgroep VTOVroeghulp Zaans

treek/Waterland,

•	 mevr. C. Hamersma, orthopedagoog GGD ZaanstreekWaterland/coördinator VTO 

Vroeghulp Waterland, mevr. Y. Scherpenisse, orthopedagoog GGD Zaanstreek

Waterland en coördinator VTOVroeghulp team Zaanstreek

•	 Beleidsinformatie: “VTOVroeghulp in de regio Zaanstreek Waterland” (april 2014). 

Een beleidsnotitie ten behoeve van het gesprek met gemeenten over de organisatie 

van VTO Vroeghulp ná 2014

Informatie en contact:

•	 Mevr. Y. (Yvonne) Scherpenisse (Zaanstreek) 

Telefoon: 075 651 83 24/email: yscherpenisse@ggdzw.nl

•	 Mevr. (Claudia) Hamersma (Waterland) 

Telefoon: 075 651 83 23/email: chamersma@ggdzw.nl

regio ggd zuidoost brabant
•	 Vroeghulp Zuidoost Brabant – twee teams

•	 Gesproken met dhr. H. Funcke, jeugdarts GGD Zuidoost Brabant/lid kernteam 

Vroeghulp, en

•	 mevr. M. Blom, manager JGZ GGD Zuidoost Brabant/lid stuurgroep Vroeghulp (i)

•	 Beleidsinformatie: “Einddocument Organisatie uitvoering Vroegsignalering” (juni 

2014)

Informatie en contact:

•	 Dr. H. (Henk) Funcke, jeugdarts. 

Telefoon werk: 088 003 13 25/email: h.funcke@ggdbzo.nl
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bIJlAge 5 lInks

•	 Animatie over de bouwstenen: www.youtube.com/watch?v=OBm_1QSFaw.

•	 Blog over Thomas  

https://integralevroeghulp.pleio.nl/blog/view/28287352/kleinethomasisafwezig

•	 Brochure kinderen en jeugdigen met een beperking van AWBZ naar Jeugdwet. Link: 

www.voordejeugd.nl/images/pdf/handreikingen/Brochure_Jeugd_met_een_beper

king.pdf

•	 Community Integrale Vroeghulp, dossier jeugdgezondheidszorg.  

Link: https://integralevroeghulp.pleio.nl/jgz

•	 Cursus ‘Peuters in zicht'.  

Link: www.nji.nl/nl/Publicaties/PeuterinZicht(cursuspakket)

•	 De Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022. Link: www.tkv2022.nl/

•	 Film: JGZ begeleiding bij ontwikkelingsproblemen  

Link: www.youtube.com/watch?v=SkVNorEzLnA

•	 Het kind centraal. Maatschappelijke businesscase VVI.  

Link: www.integralevroeghulp.nl/professionals/producten/maatschappelijkbusines

scasevvi/hetkindcentraal/

•	 Het Consultatiebureauplus (CBplus). Link: https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/

view/22651422/consultatiebureaupluscbplus

•	 Het verhaal over Xander. Link: https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/view/22651632/

nazorgpoliprematurenwerktpreventieenontlastjongeouders

•	 Hollands Midden: De Goudvispolikliniek in Gouda. Link: www.meeplus.nl/watdoet

mee/opvoedingenontwikkeling/integralevroeghulp/goudvis

•	 Ook is informatie over Goudvis te vinden op de community IVH:  

https://integralevroeghulp.pleio.nl/ , met zoekopdracht goudvis.

•	 Informatie coördinatie van de IVHnetwerken. Link: www.integralevroeghulp.nl/

professionals/transitie/informatiesheets/cooerdinatieintegralevroeghulp/

•	 Informatie implementatie van het Basispakket JGZ. Link: https://www.ncj.nl/

innovatie/toolboxbasispakketjgz/uitvoeringsvarianten/landelijkprofessioneelkader

•	 JGZrichtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen.  

Link: https://www.ncj.nl/programmalijnkennis/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/

detailsrichtlijn/?richtlijn=15

•	 Jeugdgezondheidszorg en Integrale Vroeghulp in zeven regio’s. De volledige 

verslagen van de interviews. Te vinden op de website van het NCJ (www.ncj.nl)  

en de website van IVH (www.ivh.nl).

•	 kinderen met een handicap in Tel. Link: www.kinderenintel.nl/2013/images/kinderen

meteenhandicapinTel_2013%20def%20webversie.pdf

•	 Onderwijsdossier op de website van het NCJ. Link: https://www.ncj.nl/innovatie/

toolboxbasispakketjgz/onderwijs Meer informatie is ook te vinden op de website. 

HANDrEIkING JeugdgezondHeIdszorg en IntegrAle VroegHulp: sAmen sterk. 54

http://www.youtube.com/watch?v=OBm_1QS-Faw
https://integralevroeghulp.pleio.nl/blog/view/28287352/kleine-thomas-is-afwezig
https://integralevroeghulp.pleio.nl/jgz
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Peuter-in-Zicht-(cursuspakket)
http://www.tkv2022.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=SKVNorEzLnA
http://www.integralevroeghulp.nl/professionals/producten/maatschappelijk-businesscase-vvi/het-kind-centraal/
http://www.integralevroeghulp.nl/professionals/producten/maatschappelijk-businesscase-vvi/het-kind-centraal/
https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/view/22651422/consultatiebureau-plus-cb-plus
https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/view/22651422/consultatiebureau-plus-cb-plus
https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/view/22651632/nazorgpoli-prematuren-werkt-preventie-en-ontlast-jonge-ouders
https://integralevroeghulp.pleio.nl/file/view/22651632/nazorgpoli-prematuren-werkt-preventie-en-ontlast-jonge-ouders
http://www.meeplus.nl/wat-doet-mee/opvoeding-en-ontwikkeling/integrale-vroeghulp/goudvis
http://www.meeplus.nl/wat-doet-mee/opvoeding-en-ontwikkeling/integrale-vroeghulp/goudvis
https://integralevroeghulp.pleio.nl/
http://www.integralevroeghulp.nl/professionals/transitie/informatiesheets/cooerdinatie-integrale-vroeghulp/
http://www.integralevroeghulp.nl/professionals/transitie/informatiesheets/cooerdinatie-integrale-vroeghulp/
https://www.ncj.nl/innovatie/toolbox-basispakket-jgz/uitvoeringsvarianten/landelijk-professioneel-kader
https://www.ncj.nl/innovatie/toolbox-basispakket-jgz/uitvoeringsvarianten/landelijk-professioneel-kader
https://www.ncj.nl/programmalijn-kennis/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=15
https://www.ncj.nl/programmalijn-kennis/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=15
http://www.ncj.nl
http://www.ivh.nl
http://www.kinderenintel.nl/2013/images/Kinderen-met-een-handicap-in-Tel_2013%20def%20webversie.pdf
http://www.kinderenintel.nl/2013/images/Kinderen-met-een-handicap-in-Tel_2013%20def%20webversie.pdf
https://www.ncj.nl/innovatie/toolbox-basispakket-jgz/onderwijs
https://www.ncj.nl/innovatie/toolbox-basispakket-jgz/onderwijs

