vroeg erbij!
Bij zorgen over de ontwikkeling of het gedrag
van uw kind (0 tot 12 jaar)
Informatie over het Vroeg Erbij Team voor ouders en verzorgers

Onze jongste dochter ontwikkelt zich
heel anders dan de oudste.
Er lijkt iets niet goed te gaan in de
ontwikkeling van mijn kind,
maar wat?
Mijn kind gedraagt zich
anders dan leeftijdsgenootjes,
is mijn kind te druk?
Of te agressief?
Is er wat aan de hand?
De peuterspeelzaal vindt
dat ons kind ergens anders
naar toe moet, omdat hij meer
begeleiding nodig heeft.
Wat moeten we daar mee?
Waarom krijg ik zo moeilijk
contact met mijn kind?

Herkent u dit? Hebt u vragen,
twijfels en zorgen over de
ontwikkeling van uw kind?
Dan kunt u aankloppen bij het CJG, het consultatiebureau,
de peuterspeelzaal of op school. Vaak kunnen zij uw vragen
beantwoorden. Maar soms is het zinvol om andere deskundigen
mee te laten kijken naar de ontwikkeling en het gedrag van uw
kind. Hiervoor kunt u terecht bij het Vroeg Erbij Team.
Het Vroeg Erbij Team is een expertiseteam voor Integrale
Vroeghulp voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door vroegtijdig hulp
en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd
worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.
Het Vroeg Erbij Team is er voor alle kinderen tot 12 jaar waar vragen
of zorgen zijn over het gedrag en/of de ontwikkeling.

Wat kunt u van ons verwachten?
U vindt bij ons een luisterend oor en uw vragen worden snel,
gericht en doeltreffend beantwoord. Het team geeft u een
onafhankelijk advies en zoekt, als dat gewenst is, samen met u
naar de juiste hulp, die passend is bij uw kind en gezin.
Het Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsverband tussen
meerdere organisaties, zoals de GGD Groningen, Lentis|Jonx,
MEE Groningen, UMCG, afdeling kinderrevalidatie en afdeling
KNO-CSK, NOVO, Kentalis, Visio, Accare en Elker. De problemen
van jonge kinderen zijn heel divers. Dat vraagt om verschillende
deskundigheden. In het Vroeg Erbij Team brengt ieder zijn of haar
eigen deskundigheid mee. Zo krijgt uw kind de ondersteuning die
nodig is.

Hoe kunt u uw kind aanmelden?
U kunt uw kind telefonisch of via de mail aanmelden bij de
coördinator van het Vroeg Erbij Team. In overleg met u kunnen ook
het CJG, de huisarts, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of
de school uw kind aanmelden.
In het eerste telefonische gesprek kunt u uw vragen en zorgen
kwijt. Soms is zo’n gesprek voldoende en wordt u meteen op het
juiste spoor gezet. Het kan ook zijn dat het eerste telefonische
gesprek niet voldoende is en het Vroeg Erbij Team samen met u
verder kijkt.
Indien nodig wordt er, met uw toestemming, informatie opgevraagd
bij andere behandelaars die betrokken zijn bij uw kind.

Werkwijze na aanmelding
Na aanmelding maakt de casemanager van het Vroeg Erbij Team
een afspraak met u voor een eerste gesprek. De casemanager
is uw contactpersoon en aanspreekpunt in het team. Hij of zij
komt bij u thuis en probeert een zo compleet mogelijk beeld te
krijgen van uw kind en uw gezinssituatie. Dit wordt vervolgens
besproken in het team van deskundigen van het Vroeg Erbij Team.
Het Vroeg Erbij Team bestaat in ieder geval uit een jeugdarts,
een gedragswetenschapper en uw casemanager. Samen kijken
ze of er voldoende informatie beschikbaar is of dat er nog meer
informatie nodig is. Die informatie verzamelen we dan door
bijvoorbeeld mee te kijken bij u thuis of door video-opnamen thuis,
op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school of via
vragenlijsten.
Wanneer alle informatie is verzameld bespreken we uw kind in het
Vroeg Erbij Team. U krijgt een uitnodiging voor de bespreking van
uw kind. Tijdens de bespreking krijgt u een advies van het team of
er vervolgstappen nodig zijn en welke dat zouden kunnen zijn.

Vervolg
Als er andere vormen van hulp of onderzoek nodig zijn, dan kunt u
worden begeleid door de casemanager van het Vroeg Erbij Team.
We zoeken dan samen met u naar het beste vervolg voor uw kind.

Ondersteuning is kosteloos
Aan de ondersteuning door het Vroeg Erbij Team zijn voor u geen
kosten verbonden.

Verslaglegging en privacy
We leggen de gesprek(ken), de besprekingen en aanvullende
verslagen vast in een digitaal dossier. Daarbij nemen we de
wettelijke geldende regels in acht. We informeren de huisarts en
andere betrokkenen alleen met uw toestemming.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de coördinator Vroeg Erbij Team.
T 06 316 700 40
M vroegerbijteam@meegroningen.nl
In het Vroeg Erbij Team werken de volgende instellingen samen:

Vormgeving Dorèl Extra Bold

