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Missie VTO-Vroeghulp: 

Vroeg begonnen is  

veel gewonnen!

VTO-Vroeghulp onderscheidt zich al jaren door in 
samenspraak met ouders en betrokkenen de vraag rondom 
een jong kind te verduidelijken en een multidisciplinaire 
analyse van het kind in zijn leefomgeving te maken door 
richtinggevende diagnostiek op maat. VTO-Vroeghulp 
heeft een relatie met diverse specialisten, onder andere 
uit de revalidatie, de (para)medische sector en de 
gehandicaptenzorg, die zo nodig kunnen aanschuiven  
en meedenken.

VTO-Vroeghulp heeft oog voor de factoren binnen de  
ouder-kind relatie en verbindt deze met factoren op kind-, 
ouder- en sociaal-maatschappelijk niveau. Afhankelijk van  
de problematiek wordt aan het OKT of SD advies gegeven 
over welk aanbod en welke expertise het beste geboden  
zou kunnen worden.

Speerpunten van VTO-Vroeghulp zijn:
• Ouder en kind centraal
• Outreachende werkwijze
• Eigen verantwoordelijkheid en kracht, inclusief kracht  

van het netwerk 
• Multidisciplinaire analyse 
• Snel effectieve hulp dichtbij
• Samenwerking binnen het Expertisenetwerk Jonge Kind 

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van VTO-Vroeghulp over 2016. Dit jaar willen we u graag informeren over hoe 
de samenwerking van VTO-Vroeghulp met de Ouder- en Kindteams (OKT) en Samen DOEN (SD) vorm 
krijgt. We laten zien wie er bij VTO-Vroeghulp consulteren en welke organisaties voor een VTO-Vroeghulp 
module aanmelden, welke factoren op ouder- , kind-  en gezinsniveau een rol spelen en welk advies er 
gegeven wordt.  

In januari 2015 is de transitie van de jeugdzorg officieel ingezet. We hebben sinds die tijd hard gewerkt 
om de bestaande specifieke expertise rondom het jongste kind aan te passen aan de veranderende 
zorgstructuur. In samenwerking met andere organisaties, de OKT’s en de andere wijkteams, hebben wij 
getracht de zorg voor het jonge kind te borgen en wij komen tot de conclusie dat deze samenwerking 
steeds beter gaat.

De afstemming en samenwerking met de verschillende organisaties binnen Amsterdam wordt nog 
doorontwikkeld. Net als voorgaande jaren zal outreachende, optimale zorg voor kinderen en hun ouders 
op de voorgrond staan. Het motto is snel effectieve hulp dichtbij organiseren en indien nodig tijdig de 
juiste specialist hierbij betrekken. Vanuit VTO-Vroeghulp zullen wij ook de komende periode de OKT’s en 
SD versterken met specifieke expertise rondom het jongste kind door consultatie en advies te bieden, 
deskundigheidsbevordering te verzorgen of door samen te werken in een VTO-module.

Evalien Blanken en Anneke Kesler
Coördinatoren VTO-Vroeghulp Amsterdam

Een jeugdpsycholoog OKT over de samenwerking met VTO-Vroeghulp:

“De samenwerking met het VTO team vind ik vruchtbaar. Zij zijn gewend om zo breed  mogelijk 
te kijken. Veel kennis en ervaring en vooral ook de enorme sociale kaart waar ze uit putten. 
Tezamen met mijn eigen klinische blik leidt dit tot een optelsom die de client ten goede komt: 
volgens het principe ‘de som is meer dan het geheel der delen’.”
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Naast een van oudsher nauwe aansluiting bij de jeugd-
gezondheidszorg, kinderdagverblijven, voorscholen en het 
(speciaal)onderwijs en een actieve samenwerking met heel 
veel andere partijen, inclusief de volwassen GGZ.

Doelgroep

Jonge kinderen en hun ouders vormen de doelgroep voor 
VTO-Vroeghulp. De OKT’s en andere professionals die 
vragen hebben over jonge kinderen (in de leeftijd tot en met 
6 jaar) met complexe ontwikkelingsproblematiek kunnen 
VTO-Vroeghulp consulteren en kunnen samenwerken bij 
complexe casuïstiek. Denk hierbij aan de medewerkers van 
de OKT’s, SD, huisartsen, paramedici, audiologische centra, 
maar ook aan de specialist of maatschappelijk werker uit een 
ziekenhuis. Een trend is dat de consultaties en aanmeldingen 
steeds vaker vanuit de OKT’s bij VTO-Vroeghulp komen.

Ontwikkelingen in 2016

In 2015 zijn er onder andere vanuit VTO-Vroeghulp Experts 
Jonge Kind (EJK’s) benoemd die aan de wijkteams een laag-
drempelige ingang aan de wijkteams bieden tot expertise 
over het jonge kind. In 2016 is dit voortgezet. Vanuit VTO-
Vroeghulp hebben 5 jeugdartsen en 5 gedragsdeskundigen 
zich beziggehouden met consultatie en advies aan de OKT’s 
en SD. Ook vanuit andere organisaties waren er experts 
actief. De coördinatie werd gedaan door VTO-Vroeghulp.
 
Van oudsher is er bij de JGZ veel deskundigheid op het 
gebied van het jonge kind. Vanuit preventie, jeugdhulp 
en jGGZ is de rol en invulling van het OKT voor het jonge 
kind nieuw en wisselt het deskundigheidsniveau per 
OKT. Op dit vlak heeft VTO-Vroeghulp als onderdeel van 
het expertisenetwerk Jonge kind  een belangrijk rol om  
verbindingen te leggen, om mee bouwen aan de nieuwe 
uitgebreide rol van het OKT, deskundigheid te vergroten 
en aan te vullen waar nodig is. Zo bouwen we gezamenlijk 
aan een nieuwe vorm waarbij ondertussen de deskundige 
zorg voor  het jonge kind gecontinueerd blijft. De taken 
van VTO-Vroeghulp zijn met de komst van de OKT’s deels 
veranderd. Deze taken kunnen omschreven worden als 
complementair aan de taken van de OKT’s en uiteraard 

gericht op een optimale ontwikkeling van het jonge kind in 
relatie tot diens omgeving. De psychologen, jeugdartsen en 
de maatschappelijk werkers van VTO-Vroeghulp hebben de 
mogelijkheid om aan te sluiten daar waar het nodig is en de 
medewerkers van de OKT’s te coachen, te ondersteunen en 
te adviseren. Bijvoorbeeld bij beeldvorming en advisering als 
het gaat om jonge kinderen met complexe problematiek in 
relatie tot diens omgeving. Vanuit een VTO-Vroeghulp traject 
wordt vanaf het allereerste contact actief contact gelegd  
met een ouder- en kindadviseur (OKA) voor samenwerking  
of afstemming van zorg.

Voorbeelden van samenwerking met de OKT’s zijn  
onder andere:
•  Telefonische consultaties: vragen van OKA’s om advies 

met betrekking tot bepaalde hulp of om beeldvorming 
duidelijker te krijgen.

•  Consultaties vanuit het participeren in de 
casuistiekoverleggen bij de OKT’s.

•  Gezamenlijk met het OKT een breed multidisciplinair 
overleg plannen met de ouder.

•  Een gezinsaanpak in samenwerking met medewerkers van 
Samen DOEN, waarbij er een duidelijk taakverdeling is.

•  Met de OKA mee op huisbezoek om op verzoek van 
de OKA een inschatting over de ouder-kindrelatie 
te maken en een inschatting te maken van de 
ontwikkelingsproblematiek: is er nu sprake van een 
probleem bij het kind of ligt het (mede) aan de hechting?  

•  Gezamenlijk met OKT medewerker een gesprek 
met ouders met als doel uitleg aan ouders te geven 
over een bepaalde vorm van hulp of uitleg over de 
ontwikkelingsproblematiek van hun kind.

•  Observatie op een KDV, VVE of de basisschool: de  
vraag is dan vanuit de OKA om de expertise vanuit  
VTO-Vroeghulp in te zetten op het gebied van de  
duiding van ontwikkelingsproblematiek bij een jong kind. 
De observatie wordt geïntegreerd meegenomen in het 
verdere traject van de OKA.

Kleine problemen blijven klein, maar problematiek die 
specialistische zorg nodig heeft, wordt herkend. Er wordt 
consultatie gedaan en advies gegeven over diagnostiek. In 
sommige gevallen wordt een VTO-Vroeghulp module ingezet 
waarbij een multidisciplinaire analyse gedaan wordt samen 
met de ouder. Ook trajectbegeleiding kan worden ingezet. 
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“Het is erg prettig dat je vanuit het OKT VTO-Vroeghulp kunt 
betrekken. Het is een partij die je laagdrempelig kunt benaderen 
met veel expertise over het jonge kind. Die ook vanuit 
verschillende disciplines kan meedenken.”

Een OKT over de samenwerking met VTO-Vroeghulp:



Dit kan nodig zijn in situaties waar sprake is van zowel een 
complexe zorgvraag als een ingewikkelde organisatorische 
situatie en/of als de zorgbehoefte meerdere organisaties of
meerdere leefgebieden betreft.

Daarnaast zijn we vanuit VTO-Vroeghulp doorgegaan met 
de flexibele multidisciplinaire teams, die we ‘Expertgroepen’ 
noemen. Vanuit verschillende organisaties hebben 
specialisten meegedacht met complexe casuïstiek. De 
coördinatie is opgepakt vanuit VTO-Vroeghulp. In 2016 
hebben we met een Expertgroep steeds meer zorg op 
maat geboden en hebben we per kind, samen met ouders 
en OKA gekeken welke expertise aan tafel nodig was. Het 
basisteam bestaat uit een jeugdarts, een psycholoog en een 
maatschappelijk werker. Dit team kon worden uitgebreid met 
een kinderpsychiater, een psychiater uit de volwassen GGZ, 
een revalidatiearts of een specialist met andere specifieke 
expertise. De specialist schuift aan en het vervolgbeleid 
wordt in samenspraak met de ouder afgesproken.

Overdracht van deskundigheid

In 2016 hebben VTO-Vroeghulp medewerkers op verzoek 
van sommige OKT’s presentaties over inhoudelijke thema’s 
verzorgd. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
expertisenetwerk jonge kind, premature kinderen en hun 
ouders,  complexe ontwikkelingsproblematiek, zeldzame 
ziektes, protocol kindermishandeling, trauma en hechting.

 
VTO-Vroeghulp erkend  
 
als opleidingsplek

Naast een jaar vol afstemming en samenwerking,  
kunnnen wij trots vermelden dat VTO-Vroeghulp dit jaar  
voor de tweede keer erkend is als opleidingsplek voor  
GZ-psychologen. In 2017 zal een opleideling een start  
maken met de tweejarige opleiding tot GZ-psycholoog.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit verschillende organisaties die 
te maken hebben met jonge kinderen met complexe 
ontwikkelingsproblematiek en bestaat uit:
• GGD Amsterdam
• Cordaan
• MEE Amstel en Zaan
• Omega
• De samenwerkende revalidatie-instellingen Amsterdam

De stuurgroep heeft de beleidsmatige aansturing van  
VTO-Vroeghulp tot taak.

De stuurgroep is dit jaar twee keer bij elkaar gekomen. Het 
belangrijkste aandachtspunt was de afstemming met andere 
organisaties die te maken hebben met het jonge kind en 
de teams in de wijken en de doorontwikkeling van VTO-
Vroeghulp in afstemming met de Ouder- en Kindteams.
De organisaties die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep 
bieden hun expertise aan in de multidisciplinaire teams.

Cijfers

In 2016 is de consultatiefunctie opgepakt door medewerkers 
van VTO-Vroeghulp in samenwerking met andere organisa-
ties, waaronder MOC ’t Kabouterhuis en Kentalis. Er zijn over 
746 kinderen consultaties gedaan. Er zijn 628 consultaties 
geregistreerd door de medewerkers van VTO-Vroeghulp en 
118 consultaties gedaan door medewerkers van het MOC en 
Kentalis. Hier is echter sprake van onderregistratie.
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“De EJK van VTO-Vroeghulp luistert goed naar onze vragen 
en denkt actief mee over wat er nodig is of welke stappen 
er genomen moeten worden.”

Een Voorschool-plus over over de samenwerking met VTO-Vroeghulp:
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“Geen wachtlijst/goede begeleiding ouders en kind/waar nodig 
diagnostiek/alle instanties rondom het kind zijn betrokken/begeleiding 
in een verdere verwijzing waar nodig. Ik persoonlijk werk heel prettig 
samen met collega’s van VTO.”

Een OKT over de samenwerking met VTO-Vroeghulp:

Vragen over 479 jonge kinderen konden via een of meerdere 
consultaties voorzien worden van een passend advies.  
Hierbij was in 64,2% geen VTO-Vroeghulp module nodig. In 
2015 was dit percentage veel lager, namelijk 43%.

Van de 746 kinderen zijn er uiteindelijk 267 kinderen wel 
aangemeld voor een richtinggevend diagnostisch proces, 
altijd in samenwerking met het OKT.
 

Welke cijfers presenteren we:
•  Overzicht aanmelders voor de VTO-Vroeghulp module
•  Consultatieredenen van kinderen aangemeld voor  

een VTO-Vroeghulp module
•  Aantal consultaties met gemiddelde leeftijd
•  Culturele herkomst
•  Gegeven advies na de VTO-Vroeghulp module 

 Organisatie Aantal

ALTRA 1

Audiologische Centra 19

Basisschool 8

Huisarts 2

Kinderdagverblijf 8

Logopedie 24

MEE 5

MOC 't Kabouterhuis 3

OKIDO 3

OKT 157

Spirit 1

Voorschool / Peuterspeelzaal 14

Ziekenhuizen 22

Totaal 267

Overzicht aanmelders voor  
de VTO-Vroeghulp module 2016



Anders

AS 4: Systeemproblematiek (armoede, sociale isolatie,
 echtscheiding, geweld)

AS 4: Gezinsproblemen ((psychische) gezondheid
ouder, LVB, pedagogisch onmachtig)

AS 3: Voorlijke ontwikkeling

AS 3: Vertraagde ontwikkelingsprobl. op meerdere
gebieden (mogelijk alg. retardatie)

AS 3: Taalontwikkelingsprobl. (taalbegrip,
taalproductie vorm, inhoud of gebruik)

AS 3: Spraakontwikkelingsprobl. (articulatie,
 stemstoornis, mondmotoriek)

AS 3: Somatische en somatiforme probl.
 (groei/ oog/oor/ziekte oc HA/KA)

AS 3: Motorische problemen (grove en �jne motoriek)

AS 3 Stilstaande of regressieve ontwikkeling

AS 2: Probl. in relatie verzorger-kind (angstig,vermijdend,
gedesorganiseerd, overmatig huilen)

AS 1: Probl. in relatievorming contact en communicatie
 (contactlegging, wederkerigheid, fascinaties)

AS 1: Prikkelverwerkingsprobl. (regulatieproblemen, opmerkelijke
 reacties op zintuiglijke waarnemingen)

AS 1: Gedragsprobl. extreem druk(hyperactief, verminderde
 aandachtsspanne, extreem boos, agressief)

AS 1: Emotionele probl. (extreem teruggetrokken,
 angstig, verminderde activiteit)

AS 1: Eet- en slaapproblemen
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Consultatieredenen van kinderen aangemeld voor een VTO-Vroeghulp module

Leeftijd in jaren

189/68

Leeftijd bij start VTO-Vroeghulp module

0-1 1-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 > 4,5

M/V

Totaal

5/3 23/5 31/14 55/12 40/14 28/14 4/1 13/5

Leeftijd in jaren

Aantal consultaties met gemiddelde leeftijd door 
VTO-Vroeghulp verricht

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 > 4,5

14 16 10 31 73 104 149 141 38 52 628

Totaal



Gegeven advies na de VTO-Vroeghulp module

Culturele herkomst
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Azië 70

Zuid-Amerika 32

Midden-Amerika 5

Noord-Amerika 3

Afrika 92

Europa 104

Altra 5

Kinderdagcentrum Cordaan 8

Behandelcentrum Spraaktaal 15

Fysiotherapie 6

Instapje 1

j-GGZ Bascule 6

j-GGZ OKL 5

Medisch specialist 10

Leger des Heils 1

MEE 1

MOC intensieve thuisbegeleiding 4

MOC contextmodule 10

MOC dagbehandeling 39

Nifterlake 1

Omega 1

Opvoedpoli 1

Reade 3

Sensomotorische integratie therapie 1

Speciaal Basisonderwijs 3

Speciaal Onderwijs, rec 2 9

Speciaal Onderwijs, rec 3 1

Speciaal Onderwijs, rec 4 1

Spel aan Huis (SAH) 1

Spirit 1

Stichting Dysfatische Ontwikkeling 1

Therapeutische peutergroep Reade 3

William Schrikkergroep 1


