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



“Onze jongste dochter ontwikkelt zich 
anders dan de oudste.  

Er lijkt iets niet goed te gaan in haar 
ontwikkeling, maar wat?”

“Mijn zoon gedraagt zich anders dan 
leeftijdsgenootjes, is hij te druk, te agressief? 

Wat is er aan de hand?”

“De peuterspeelzaal vindt dat onze zoon  
meer begeleiding nodig heeft.  

Wat moeten we daar mee?”

“Waarom krijg ik zo moeilijk contact  
met mijn dochter?”



Herken je dit? Heb je andere vragen, twijfels of 
zorgen over de ontwikkeling van je kind?

Dan kun je altijd aankloppen bij de GGD, de peuterspeelzaal, school 
of het lokale (jeugd)team binnen de gemeente. Vaak kunnen zij jouw 
vragen beantwoorden. Soms is het nodig om anderen mee te laten 
kijken naar de ontwikkeling en het gedrag van jouw kind. Hiervoor 
kun je terecht bij de deskundigen van het Vroeg Erbij Team, een team 
professionals voor Integrale Vroeghulp bij kinderen van 0 tot 12 jaar.

Als we in een vroeg stadium de ontwikkeling van jouw kind in kaart 
brengen en jou als ouder hulp bieden en advies geven, kunnen we 
problemen op latere leeftijd misschien beperken of zelfs voorkomen.

Je vindt bij ons een luisterend oor en wij geven antwoord op jouw vragen. 
Naast advies kan het team ook samen met jou zoeken naar de juiste 
hulp, passend bij jouw kind en gezin.

Hoe kom ik in contact met het Vroeg Erbij Team?
Je kunt ons telefonisch en per mail bereiken. Ons eerste contact kan 
voldoende zijn om jou op het juiste spoor te zetten. Als dat niet het geval 
is, dan kijkt het Vroeg Erbij Team samen met jou verder. Op dat moment 
is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, medisch specialist of 
een lokaal team (zoals CJG, WIJ-team, enz.).  
Onze ondersteuning is voor jou als ouder kosteloos. 

Hoe ziet een traject bij het Vroeg Erbij Team er uit?
Een casemanager van het Vroeg Erbij Team is jouw contactpersoon en 
aanspreekpunt. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jouw 
kind en de gezinssituatie komt zij (of hij) bij jou thuis. Zij verzamelt 
informatie door gesprekken met jullie te voeren, thuis mee te kijken, te 
observeren op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school 
of door vragenlijsten in te (laten) vullen. Met jouw toestemming wordt 
informatie opgevraagd bij andere behandelaars die betrokken zijn bij 
jouw kind. 

Deze informatie wordt besproken binnen het Vroeg Erbij Team. Voor deze 
bespreking nodigen wij jou als ouder ook uit. Je krijgt advies van het team 
en samen bespreken wij of en zo ja, welke vervolgstappen er nodig zijn.



Wie zitten er in het Vroeg Erbij Team?
In het Vroeg Erbij Team werken de volgende organisaties samen: 
GGD Groningen, Lentis|Jonx, MEE Groningen, UMCG (afdeling kinder-
revalidatie en KNO-CSK), Cosis, Kentalis, Visio, Accare, Elker en stichting 
Quadraten. Elke organisatie brengt haar eigen specifieke kennis en 
deskundigheid mee. Zo krijgt jouw kind de ondersteuning die nodig is. 

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

Contact
Heb je nog vragen of wil je met ons contact over jouw kind?  
Neem dan contact op met het Vroeg Erbij Team:
T 06 316 700 40
E vroegerbijteam@meegroningen.nl 

dXb.studio


