Integrale Vroeghulp Lansingerland
Bent u bezorgd over het gedrag of de ontwikkeling
van uw kind? Weet u niet wie u daarbij kan helpen?
Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de
hand is, maar weet u niet precies wat?
Wacht niet af en bespreek uw vragen met de
mensen van Integrale Vroeghulp Lansingerland. U kunt contact opnemen als uw kind jonger
is dan 7 jaar.

Wat Integrale Vroeghulp Lansingerland is

Wij zijn er voor advies en coördinatie van hulp aan jonge
kinderen (tot 7 jaar) met bijzonderheden in de
ontwikkeling. U en uw kind staan centraal.
Integraal betekent dat er vanuit verschillende levensgebieden (thuis,
opvang, familie, school, vrije tijd) en verschillende deskundigheden (u als
ouders, arts, gedragsdeskundige, cliëntondersteuner) naar de ontwikkeling van uw kind wordt gekeken. Integrale Vroeghulp bestaat uit trajectbegeleiding en een bespreking met het adviesteam.

Cliëntondersteuner en trajectbegeleiding

U meldt uzelf aan bij ons. Daarna krijgt u een cliëntondersteuner die een
centrale rol speelt en uw aanspreekpunt is tijdens het traject.
De cliëntondersteuner heeft kennis van de ontwikkeling van het jonge
kind en weet goed welk aanbod geschikt is.
De cliëntondersteuner komt bij u thuis en verzamelt zoveel mogelijk
informatie over uw kind en de gezinssituatie. De cliëntondersteuner
stelt in overleg met u een hulpvraagverduidelijking op. Daarna neemt u
gezamenlijk het besluit om de (hulp)vraag met het adviesteam Integrale
Vroeghulp te bespreken.

Adviesteam Integrale Vroeghulp en de bespreking

Het team bestaat onder andere uit de cliëntondersteuner, (jeugd)arts,
gedragsdeskundige en een gespreksleider Adviesteam Integrale
Vroeghulp. Deze teamleden kennen elkaar en elkaars werkwijze goed. In
overleg met u is het mogelijk om andere betrokkenen uit te nodigen die
belangrijk zijn voor uw situatie (bijvoorbeeld opa of oma, fysiotherapeut,
kinderopvang, logopediste).

U en uw kind zijn zelf ook bij dit gesprek aanwezig. Er is tijd en aandacht voor u
en uw kind. Op deze wijze ontstaat er een volledig beeld. Het gesprek met het
adviesteam Integrale Vroeghulp levert een gezamenlijk advies op. U ontvangt
dit advies ook op papier.
In dit advies kan onder andere komen te staan:
 wat u nu al zelf kan doen;
 welke diagnostiek nodig is en waar u dat kan laten doen;
 welke ondersteuning uw kind en/of u nodig heeft;

De werkwijze

 Ouders melden zich aan bij het team Lansingerland van MEE Rotterdam
Rijnmond. Dit kan op uw eigen initiatief of op advies van kinderopvang, CJG,
ziekenhuis en/of andere zorgaanbieder.
 U heeft geen verwijzing nodig. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden.
 Daarna komt de cliëntondersteuner bij u thuis voor een uitgebreid intake
gesprek. Hierbij is ook uw kind aanwezig. De cliëntondersteuner beschrijft
het gesprek in de ‘hulpvraagverduidelijking’.
 Indien van toepassing: U en uw kind worden uitgenodigd voor de bespreking
met het Adviesteam Integrale Vroeghulp. De ‘hulpvraagverduidelijking’
wordt gedeeld met het Adviesteam en vormt de basis van het gesprek.
Uit dit overleg komt een multidisciplinair advies.
 De cliëntondersteuner bespreekt het multidisciplinair advies met u als
ouders/verzorgers. U beslist of u met dit advies aan de slag wil gaan.
De cliëntondersteuner kan helpen met de uitvoering van het advies en
ondersteunt u met het coördineren van alle hulp. Onze cliëntondersteuner
begeleidt u tot uw vragen zijn beantwoord en u weer zelf verder kunt.

Contactgegevens
MEE Rotterdam Rijnmond
Team Lansingerland
Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs
Boerhaavestraat 5 t/m 11
2652 EP Berkel en Rodenrijs
Telefoon 06 43 99 57 80 (spreekuur maandag t/m woensdag 9.00 - 10.00 uur)
of 010 282 11 11 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur)
E-mail lansingerland@meerijnmond.nl
www.blijfmeedoen.nl

