
Integrale Vroeghulp  
regio Leiden 

Voor kinderen van 0 tot 7 jaar

Gemeenten: Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, 

Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude

Postbus 1088 | 2600 BB Delft

Telefoon: 088-7752000

Email: ivh.leiden@meezhn.nl

Website: www.integralevroeghulp.nl

Integrale Vroeghulp  
regio Delft en Zoetermeer 

Voor kinderen van 0 tot 7 jaar

Gemeenten: Delft, Pijnacker-Nootdorp,  

Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden Delfland, 

Rijswijk, Vlaardingen, Voorschoten, Wassenaar,  

Westland, Zoetermeer

Postbus 1088 | 2600 BB Delft

Telefoon: 088-7752000

Email: ivh.delft@meezhn.nl

Website: www.integralevroeghulp.nl

Integrale Vroeghulp  
regio Den Haag 

Voor kinderen van 0 tot 7 jaar

Gemeente: Den Haag

Telefoon: 088-7752000

Postbus 1088 | 2600 BB Delft

Email: ivh.denhaag@meezhn.nl

Website: www.integralevroeghulp.nl

Uitgangspunten 

 

n  De wensen, vragen, mogelijkheden van uw kind,  

   u als ouder en het gezin staan centraal.

n  Gewoon als het kan, speciaal waar nodig.

n  De hulp wordt zo veel mogelijk dicht bij huis geboden.

n  Hulpverleners uit verschillende instellingen werken met  

elkaar samen om samenhangende hulp te bieden.

n  De hulp speelt flexibel in op veranderende vragen.

Samenwerkingspartners
 

MEE Zuid-Holland Noord, Het Raamwerk, GGD Hollands Midden, 

Gemiva-SVG groep, Rijnlands Revalidatie Centrum,  

‘s Heeren Loo West Nederland, PI de Brug,  

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West, 

Stichting Ipse de Bruggen, GGZ Delfland, De Jutters,  

Jong Florence, Sophia Revalidatie, Middin, 

LangeLand Ziekenhuis, Koninklijke Kentalis.

Bij zorgen  
over de  
ontwikkeling  
van jonge  
kinderen

www.integralevroeghulp.nl
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Integrale Vroeghulp 
Voor wie is het?

Jonge kinderen ontwikkelen zich soms anders dan 

gedacht op bijvoorbeeld lichamelijk, cognitief of  

sociaal gebied. Dit hoeft niet te betekenen dat een 

kind een ernstig ontwikkelingsprobleem heeft. U kunt 

uw vragen bespreken met de verpleegkundige van het 

consultatiebureau of met de huisarts. Maakt u zich 

zorgen, juist omdat u niet precies weet wat er aan de  

hand is? Dan kunt u dit ook rechtstreeks bespreken  

met de mensen van Integrale Vroeghulp.

Het team Integrale Vroeghulp kan coördinatiepunt  

zijn voor de hulpverlening en vragen bij problemen in 

de ontwikkeling van uw kind.

In deze folder richten wij ons tot u als ouder, maar ook 

hulpverleners kunnen Integrale Vroeghulp consulteren.

Alle hulp en advies van Integrale Vroeghulp is 

kosteloos. U kunt altijd een consult aanvragen. 

Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Integrale Vroeghulp
Wat houdt het in?

Integrale Vroeghulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 

7 jaar en hun ouders/verzorgers.  

Het team Integrale Vroeghulp is gespecialiseerd in het 

vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen 

en -stoornissen.

n  Integraal: Hulpverleners van diverse instellingen  

benaderen samen de totale ontwikkeling en de vragen  

van de ouders vanuit hun specifieke deskundigheid.

n  Vroeghulp: In een zo vroeg mogelijk stadium hulp 

bieden aan kinderen die problemen ondervinden in hun

ontwikkeling.

n  Signalering: Onderkennen dat er zorgen en twijfels 

zijn over de ontwikkeling van een kind.

n  Advisering

Integrale Vroeghulp
Hoe werkt het?

n  U meldt zich telefonisch aan.

n  Een van de teamleden komt bij u thuis ter 

verheldering van uw vragen. Deze persoon blijft 

gedurende het traject uw contactpersoon, ofwel 

casemanager.

n  Met uw toestemming wordt er informatie opgevraagd  

bij derden bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderarts of 

consultatiebureau.

n  Uw kind wordt besproken in het team; er wordt 

een plan van aanpak opgesteld. Indien nodig wordt er 

onderzoek verricht.

n  De casemanager zet, samen met u, het plan van 

aanpak in gang. De hulp rondom uw kind wordt zoveel 

mogelijk op elkaar afgestemd.

n  De begeleiding vanuit Integrale Vroeghulp wordt 

beëindigd als uw hulpvraag is beantwoord.

www.integralevroeghulp.nl


