VROEGTIJDIG SIGNALEREN
BIJ JONGE KINDEREN
Vroege herkenning van problemen bij jonge kinderen verlaagt de zorgkosten op de
langere termijn, maar voorkomt bovenal een moeilijke zoektocht van bezorgde ouders.
Een netwerk jonge kind helpt kinderen van 0 tot 7 jaar met (dreigende)
ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Voor deze ‘puzzelkinderen’ is lokale
inzet niet genoeg. Zij hebben expertise nodig die er alleen is op regionaal niveau.
Integrale Vroeghulp (IVH) zorgt voor goede schakels tussen vroegsignalering, integrale
diagnostiek, gezinsondersteuning en de afstemming van onderwijs en zorg. Hierdoor
hebben ouders snel toegang tot de juiste diagnostiek, passende zorg en passend
onderwijs. Een coördinator speelt - als ketenregisseur - een centrale rol.

Resultaten Integrale Vroeghulp 2019 (n=11 gemeenten)

UITVOERING
100% van de ouders is te spreken over de deskundigheid van de
trajectbegeleiders en de IVH-teams
96% van de ouders is eveneens te spreken over hun betrokkenheid

WAARDERING
In totaal waardeerden de ouders IVH met het cijfer 8,4 (gem.)
Bijna alle ouders zouden IVH aanbevelen aan andere ouders in
een vergelijkbare situatie

RESULTAAT
83% van de ouders heeft de informatie gekregen waar zij naar op zoek
waren, 17% deels
74% heeft voldoende geleerd om na de inzet van IVH zelf verder te
gaan, 26% deels
87% heeft meer vertrouwen gekregen in de toekomst, 9% deels
48% heeft door de inzet van IVH hun doel reeds bereikt, 52% deels (IVH
is vaak pas het eerste stadium van een langduriger traject voor ouders)
Bij 96% van de ouders is de situatie beter dan voordat er inzet vanuit
IVH was, bij 4% hetzelfde
Bij 74% van de ouders heeft IVH heel veel geholpen bij het realiseren
van hun doel, bij 22% een beetje

FINANCIEEL RENDEMENT
De totale kosten* voor de variant van Integrale Vroeghulp,
waar de drie essentiële bouwstenen van Integrale vroeghulp
(coördinatie van het ketennetwerk jong kind, multidisciplinair
kernteam, trajectbegeleiding) zijn gewaarborgd is € 8.260,- per jaar, per kind.
Dit is als volgt berekend:
€ 1.010,- dit zijn de kosten per kind, voor het kernteam inclusief coördinatie
(op basis van 17 uur per week bij 125 aanmeldingen op jaarbasis)
€ 7.250,- 15 uur Integrale Vroeghulp casemanagement per kind/traject , plus
85 uur trajectbegeleiding op jaarbasis per kind
Ter vergelijking: Als een kind geplaatst wordt binnen een specialistische
dagbehandeling jonge kind (incl. ambulante hulpverlening), dan is de prijs € 206
per dagdeel. Bij plaatsing van een jaar, voor 3 dagen per week (2 dagdelen, 46
weken), is dit € 56.856,- per jaar, per kind.
Stel: door Integrale Vroeghulp worden op jaarbasis 5 (van de 125 kinderen) niet
onnodig doorverwezen naar dagbehandeling, dan zijn de kosten van Integrale
Vroeghulp (betreffende coördinatie, kernteam en casemanagement in deze
variant) reeds terugverdiend.
*Position paper Gemeenten, borg de kennis en expertise van Integrale Vroeghulp voor het
jonge kind, Integrale Vroeghulp, 2019
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QUICKSCAN
In 2018 is i.s.m. het NJi een quickscan* uitgezet onder alle gemeenten
over vroeghulp (n=74% van alle Nederlandse gemeenten).

Opvallende uitkomsten
Een gemeente van 100.000 inwoners heeft 242 kinderen die
baat hebben bij Integrale Vroeghulp
Slechts 10% van de gemeenten kent/heeft de doelgroep in
beeld
Gelukkig heeft 90% van de gemeenten wel zicht op de
invulling van ondersteuning van kinderen met enkelvoudige
problematiek
In het geval van meervoudige problematiek heeft 59% van de
gemeenten echter geen zicht meer op de invulling van de
ondersteuning van ouders en kinderen
*Rapportage Quickscan Vroeghulp in Nederland, Integrale Vroeghulp,
2018

“ER GING EEN WERELD
VOOR ONS OPEN”
Ouder:
“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 dan ongerust. Via het consultatiebureau 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.”
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