
Vroegbehandeling voor jonge kinderen  
0-7 jaar



Vragen en zorgen
Herken je je in één van de ervaringen 
 hieronder of in een soortgelijke situatie?  
Dan kan ons team Vroegbehandeling jouw 
kind onderzoeken en behandelen.
•  ‘Ons kind ontwikkelt zich anders dan 

 leeftijdsgenootjes.’
•  ‘Het gaat niet goed met mijn dochter op  

het kinderdagverblijf.’
• ‘Onze zoon van 3 jaar praat (nog) niet.’
•  ‘Ons kind kijkt ons niet aan en zoekt  

geen contact.’
• ‘Mijn zoontje speelt niet zelf.’

Het team Vroegbehandeling onderzoekt de 
ontwikkeling van jonge kinderen en begeleidt 
hen hierbij in een speciale groep. Als ouder 
word je actief betrokken bij de behandeling. 
Je kunt je zorgen en twijfels delen en krijgt 
advies over hoe je zelf je kind kunt stimuleren.

Wat is vroegbehandeling?
Het team Vroegbehandeling bestaat uit een 
psycholoog/orthopedagoog, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, logopedist, spelagoog, bege-
leiders en een gezinswerker. Zij observeren 
en onderzoeken je kind en bespreken met je 
hoe het thuis gaat. Zo zien zij hoe de ontwik-
keling verloopt en welke begeleiding hierbij 
nodig is.

Het team begeleidt jou en je kind vervolgens 
op maat. Ipse de Bruggen biedt vroegbehan-
deling thuis, bij kinderdagverblijven, peuter-
speelzalen en in onze kinderdienstencentra. 
Het behandelteam volgt hoe de ontwikkeling 
van je kind verloopt en stemt de begeleiding 
daar steeds flexibel op af.

De vroegbehandelgroep
Vroegbehandeling gebeurt overdag in een 
kleine groep. Kinderen wennen zo ook om 
van huis te zijn. Begeleiders en andere 
 deskundigen observeren je kind en stellen 
samen met jou een behandelplan op met 
doelen waaraan we in de groep werken.  
Dit plan stellen we elke drie maanden bij.  

Heb je twijfels of maak je je zorgen over de ontwikkeling van  
je jonge kind? Of ben je doorverwezen naar Ipse de Bruggen?  
Ons team Vroegbehandeling kijkt samen met jou naar wat je kind 
nodig heeft om zich beter te kunnen ontwikkelen en helpt hem of 
haar daarbij. 

‘ Ons dochtertje ontwikkelt  
zich anders’ 

‘ De peuterleidster zag dat ons dochter-
tje zich anders ontwikkelde dan andere 
kinderen. Ik merk zelf ook dat ze amper 
praat en het anders gaat dan bij onze 
oudere kinderen. Het consultatiebureau 
adviseerde ons contact op te nemen 
met Ipse de Bruggen. Na observatie 
door de orthopedagoog krijgt ze een 
plek op een Vroegbehandelgroep.’ 

Naar een optimale ontwikkeling
Als ouder wil je in dergelijke situaties weten 
wat er met je kind aan de hand is en hoe  
hij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. 



De doelen zijn gericht op leervermogen 
 (cognitie), motoriek, communicatie, spelen en 
zelfredzaamheid. Voorbeelden zijn (spelen-
derwijs) leren omgaan met regels, zelf de jas 
aan- en uittrekken of leren praten. In nauw 
overleg met jou bereiden we je kind zo stap 
voor stap voor op passend onderwijs.

’ Na de eerste week bij Vroegbehandeling de Bamboetuin merkte ik al verandering bij Felix.  
Zijn woordenschat is sindsdien enorm gegroeid. Wat hij voorheen niet deed, doet Felix nu 
wel. Zoals ‘papa’ en ‘mama’ zeggen.’ 

Vroegbehandeling bij de 
 kinderopvang of school
Ipse de Bruggen heeft ook vroeg-
behandelgroepen bij reguliere kinder-
dagverblijven, scholen of peuterspeel-
zalen. In een veilige groep wordt je  
kind uitgedaagd om te spelen en te 
leren. Daarnaast zijn er gezamenlijke 
activiteiten met de kinderopvang of 
school (zoals muziek, gym en buiten-
spelen). Deze vroegbehandelgroepen 
noemen we ‘tuintjes’. 



Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor kinderen,  
jongeren en volwassenen met een anders verlopende ontwikkeling of verstandelijke 
beperking. Op bijna 400 zorglocaties bieden ruim 5500 medewerkers 5000 cliënten 
zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en ontspannen. Dit doen wij in nauwe 
samenwerking met ouders/wettelijk vertegenwoordigers en andere zorgorganisaties. 
Onze missie is: zorgen dat cliënten een goed leven hebben en zich kunnen blijven 
ontwikkelen. Wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein het stapje ook is.

www.ipsedebruggen.nl

Meer informatie?
Wil je meer weten over wat Ipse de Bruggen 
voor jouw kind kan betekenen of wil je je  
kind aanmelden? Neem dan contact op met 
de Servicedesk via telefoonnummer 0800- 
99 88 777 (maandag tot en met  vrijdag van 
8.00 tot 17.00 uur) of  info@ipsedebruggen.nl.

De Servicedesk brengt je in contact met een 
trajectbemiddelaar in jouw regio. Deze weet 
welke zorg Ipse de Bruggen in je regio kan 
bieden en denkt graag met je mee. 

We bieden kinderen en hun gezin gespeciali-
seerde jeugdhulp, die wordt gefinancierd 
 vanuit de Jeugdwet (gemeente) of de Wet 
 langdurige zorg (Centrum Indicatiestelling Zorg). 
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