Hulp op maat voor ouders van kinderen, van 0 tot 8 jaar,
met mogelijk ontwikkelingsproblemen

Wat is
Vroeghulp?
Wanneer uw kind zich niet ontwikkelt zoals u verwacht, maakt u zich als ouder zorgen.
Dat is begrijpelijk. U wilt zo snel mogelijk weten of er iets met uw kind aan de hand is.
En als blijkt dat uw kind bijvoorbeeld een achterstand heeft, dan wilt u zo snel mogelijk
weten wat u het beste kunt doen. Vroeghulp Zuidoost Brabant is opgericht om kinderen
en ouders zo vroeg mogelijk de weg te wijzen naar passende hulp zodat uw kind zich
zo goed mogelijk ontwikkelt.

Voor wie is
Vroeghulp bedoeld?
Vroeghulp is er voor ouders die zorgen hebben over de opvoeding of de ontwikkeling van
hun kind in de leeftijd van nul tot acht jaar. Dit kan om zeer uiteenlopende problemen gaan
of om een combinatie van deze problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
P gedrag
		
		

Mijn dochter lijkt mij te negeren.
Ons kind vertoont erg agressief gedrag.
Mijn zoon van zes is vaak afgeleid en kan, zowel thuis als op school,
niet stil zitten.
P motorische ontwikkeling
Ons kind is bijna één en kan nog niet kruipen.
		
Mijn dochter van vijf kan haar potlood niet goed vasthouden.
P verstandelijke ontwikkeling Het lijkt of mijn kind mij niet begrijpt.
		
Mijn zoon van drie jaar speelt niet en gooit met speelgoed.
P zintuiglijke ontwikkeling
Ons kind lijkt niet goed te horen.
		
Mijn dochter gaat heel dicht bij de tv zitten, ziet ze goed?
P communicatie/taal/
Mijn peuter van drie maakt alleen maar klanken. Het is voor
spraakontwikkeling
mij onverstaanbaar.
		
Mijn zoon lijkt moeite te hebben met onze tweetalige opvoeding.
P sociaal-emotionele
Mijn zoon heeft bijna geen vriendjes, is dat normaal?
ontwikkeling	Ons kind heeft faalangst en eist veel van zichzelf. Waar vinden we speciale hulp?

P opvoeding
Mijn peuter kan zo driftig zijn dat ik me geen raad weet.
		We lopen vast in de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht
kunnen? Iemand die ons begrijpt?
P medische problematiek
Is er een medische oorzaak voor de achterstand van mijn zoon?
		Mijn dochter heeft suikerziekte, kan ze toch naar de gewone peuterspeelzaal?

Wat kan Vroeghulp
voor mij betekenen?
Vroeghulp brengt samen met u de
problematiek van uw kind in kaart,
zodat de hulp wordt afgestemd op uw
individuele situatie en vragen.
Soms is goede informatie of een helder
advies voldoende. Het kan ook voorkomen
dat ondersteuning, begeleiding, diagnostiek
en/of behandeling nodig zijn. In de ene
situatie kan een verwijzing naar één
hulpverlener of organisatie, voldoende
zijn. In de andere situatie zal Vroeghulp
verschillende hulpverleners en instellingen
laten meedenken.
Omdat Vroeghulp als geen ander de weg
weet in de wereld van de gezondheidszorg
en hulpverlening, kunnen wij uw persoonlijke
situatie goed coördineren. Wij blijven uw
situatie volgen tot duidelijk is dat u bij
het juiste adres bent met uw hulpvraag.
Bovendien zorgen wij ervoor dat alle
noodzakelijke hulp goed op elkaar wordt
afgestemd. Hierbij gaan we altijd uit van de
volgende uitgangspunten:
P Hulp is vraaggestuurd; de vraag die u als ouder heeft over uw kind is het uitgangspunt voor het
organiseren van de hulp.
P Hulp op tijd; Vroeghulp begeleidt u naar de hulp die in uw situatie nodig is.
P Coördinatie van zorg; Vroeghulp coördineert de zorg van alle (hulpverlenende) instanties die
bij uw kind betrokken zijn. Hierbij proberen wij het aantal hulpverleners en betrokken zoveel
mogelijk te beperken.
P Onderzoek en hulpverlening gaan hand in hand; wij bieden hulp nog voordat er een definitieve
uitspraak hoeft te zijn over de aard van het (ontwikkelings)probleem. Samen met u gaan wij
op zoek naar de juiste diagnostiek en een passend vervolgtraject.
P Gewoon wat kan, speciaal wat moet; hulp wordt zoveel mogelijk in uw natuurlijke omgeving
geboden, zonodig wordt naar aanvullende hulp gezocht.

Hoe werkt Vroeghulp?
Er zijn diverse Vroeghulpteams. Deze zijn wisselend samengesteld vanuit verschillende deelnemende
organisaties in de regio. Per situatie bekijkt Vroeghulp welk team het beste bij úw persoonlijke
situatie betrokken kan worden. De teams bestaan uit een combinatie van de volgende deskundigen:
gezondheidszorgpsycholoog, jeugdarts, kinderarts, kinderfysiotherapeut, maatschappelijk werkende,
logopedist, orthopedagoog, psycholoog, revalidatiearts, jeugdgezondheidszorgverpleegkundige,
afgevaardigde vanuit het onderwijs. Deze teams geven u een advies over het te volgen traject.

Deze deskundigen werken vanuit
de volgende organisaties:
Bureau Jeugdzorg, Combinatie Jeugdzorg, GGD Brabant-Zuidoost,
GGzE Centrum Kinder & Jeugdpsychiatrie, Herlaarhof, Kinderartsen
vanuit de regionale ziekenhuizen, Koninklijke Kentalis, Koninklijke
Visio, Korein, Libra Zorggroep – Revalidatiecentrum Blixembosch,
Libra Zorggroep – Audiologisch Centrum Brabant, Lumens Groep
– Peuterplaza, Lunet zorg, MEE Zuidoost Brabant, Stichting ORO,
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, SWZ Zorg, Zonnehuizen,
De Zorgboog, ZuidZorg.

Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt als ouder zélf uw kind telefonisch aanmelden bij Vroeghulp. U hebt hier geen indicatie of verwijzing voor nodig en er
zijn geen kosten aan verbonden.
Heeft u een vraag of mocht u meer informatie willen dan kunt
u uiteraard óók contact opnemen met Vroeghulp. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar van 09.00 - 17.00 uur op

088 - 633 09 62
Vroeghulp is ondergebracht bij:
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P MEE Zuidoost Brabant; locatie Eindhoven | De Kempen
Postadres: Postbus 44015, 5604 LA EINDHOVEN
P MEE Zuidoost Brabant; locatie Helmond
Postadres: Postbus 6055, 5700 ET HELMOND
P ZuidZorg
Postadres: Postbus 2160, 5500 BD VELDHOVEN

