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Doel praatje

Infographic 
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Het is duidelijk waarom vroegdiagnostiek van belang is en 
welke domeinen daarbij horen 

Het is duidelijk dat er samen gewerkt moet worden in 
belang van kind 



Waar staan we met vroegsignalering 
en vroegbehandeling

in de regio



in de regio

Waar staan we met vroegsignalering 
en vroegbehandeling

en landelijk



ICF-CY model
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Infographic 
Toestemmingsformulier!

ICF-CY model

pijn 
tonus 
beweeglijkheid 
ademdiepte 
geheugen 
aandacht 
stem & spraak 
propriocepsis 
continentie

zitten 
staan 
omrollen 
converseren 
apparatuur  
   bedienen 
lopen 
problemen  
   oplossen

persoonlijke  
    verzorging 
mobiliteit 
communicatie 
werk/arbeid 
school/opleiding 
gezin/groep 
sport/hobby 



ICF-CY model

Persoonlijke factoren 
geslacht 
leeftijd 
copingstijl 
sociale achtergrond 
opleiding 
beroep 
ervaringen 
karakter 
levensstijl 
..

Externe factoren 
persoonlijke omgeving 
politieke factoren 
cultuur 
natuur 
sociale normen 
bebouwde omgeving 
produkten/hulpmiddelen



ICF model
Voorbeeld 
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Hypotonie 
Kleine    
woordenschat 
Slechte conditie

Beperking in 
lopen langere 
afstanden en 
fietsen 
ADLmet hulp

Problemen op 
de groep 
Enthousiast lid 
voetbalclub

Soms agressief 
Eet te veel

Socio woning 
Wisselende leiding 
Geen aangepaste fiets



ICF -CY model
mogelijkheden interventies
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   Gelijke kans op een gezond en gelukkig leven 
Vroegtijdige informatie; juiste preventie; vroegtijdige 
interventies —> een veilige hechting ouder en kind  
Manier van ondersteuning:  

-zorg voor het emotionele, lichamelijke welzijn en de veiligheid 
van elke baby, 
-gebaseerd op wetenschapplijk onderzoek 
-in perspectief van besparing van kosten gezondheidszorg,  
-met principes over de eerste 1001 kritieke dagen.  

Visie 1001 kritieke dagen —> herziening van de zorg voor baby’s en 
hun ouders.  
Basis voor goed burgerschap wordt in de eerste 1001 dagen 
gelegd  

Manifest 1001 kritieke dagen



Informatie manifest
Zwangerschap en eerste 2 jaar: kritieke periode in ontwikkeling kind 
Beste start: als hersenen in eerste twee jaar optimaal ontwikkelen 
Ervaringen zwangerschap/relatie tussen ouder(s) en kind kunnen de 
ontwikkeling van hersenen baby beïnvloeden —> levenslange invloed 
lichamelijke en emotionele gezondheid van het jonge kind 
Toxische stress in baarmoeder of in eerste 1001 dagen —> stress-
gerelateerde klachten in de volwassenheid.  
Oorzaken stress: ernstige of levensbedreigende aandoening kind; 
depressieve buien of angstklachten ouders; slechte relatie ouders (ruzie); 
onverwerkt trauma en/of maatschappelijke factoren als armoede of 
sociaal isolement.  
Hechting = emotionele band tussen kind - verzorger in eerste anderhalf 
jaar. Sociale en emotionele ontwikkeling kind wordt sterk beïnvloed door 
kwaliteit van hechting. 



Informatie manifest
Baby’s: buitengewoon kwetsbaar voor huiselijk geweld, misbruik en 
verwaarlozing. Met name 0-3 jarige kinderen slachtoffer of getuige 
kindermishandeling (41,3%). 
Jeugdsector: hulpvragen kind > drie jaar of ouder  

->negatieve interactiepatronen al zijn ingeslepen 
->kans op een ongunstige ontwikkeling bij het kind wordt vergroot.  
->preventie en vroegtijdige interventie zijn dus noodzakelijk.  

Van alle vormen van ernstig misbruik of mishandeling van kinderen, 
met de dood tot gevolg gaat het bij 36% om een baby onder de 1 
jaar.  
Bij 70% van baby’s die overlijden is alcohol- of drugsmisbruik bij 
ouders in het spel.  



Informatie manifest
Ouders psychiatrische problematiek —> kind 1,5 keer  grotere kans op psychiatrische 
problematiek. 
Invloed ouders op jonge leeftijd groter. Ouders zijn bio-psychologische regulator van 
kind 
Ouders met psychische/psychiatrische of verslaving problemen en/of een verleden van 
misbruik, verwaarlozing of onverwerkt trauma —> kind sterk verhoogd risico op 
ontwikkelen van allerlei problematiek, zoals gehechtheid- en ontwikkelingsproblematiek 
Baby’s van depressieve moeders lopen achter op emotioneel, mentaal, motorisch en 
cognitief gebied. Bij 1 jarige leeftijd hebben 45% van de baby’s een onveilige 
gehechtheidsrelatie met de ouder ontwikkeld 

Inadequate interacties en incompetent ouderschap —> depressie of andere 
psychiatrische stoornissen (bipolaire stemmingsstoornis, angststoornissen, autisme 
spectrum stoornis, onverwerkt trauma, persoonlijkheidsstoornissen) en met 
verslavingsmiddelen problematiek 

Hoe jonger het kind is als de ouder problemen heeft, hoe groter risico op latere 
problematiek bij kind zelf 



Ouderschap



Ouderschap



Transitie jeugdzorg

Opnieuw ontstaan dualisme 
in diagnostiek? 

- geest/gedrag —> 
jeugdzorg/gemeente 

- lichaam —> 
zorgverzekeraar 

- samenwerking?

Je hebt diagnostiek en 
diagnostiek: ieder spreekt zijn eigen taal!



Falen we?



Vroegdiagnostiek
Patroonherkenning
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Patroonherkenning

El Chapulín Colorado



Patroonherkenning 
motoriek

General movements 
kwaliteit, variatie, complexiteit



Vroegdiagnostiek
Patroonherkenning

Infographic 
Toestemmingsformulier!



normale geboorte 
ontwikkelt normaal  
3 jaar motorisch lui 

gedragsmatig niet makkelijk 
veel op eigen spoor 

fysiotherapie vanwege moeite 
met aanleren vaardigheden

Casus

8 maanden



Casus

3 jaar



Casus

vervolg door de jaren: 7-8-11-14-16 jaar

Spierziekte Duchenne



Snelle diagnose leidt tot duidelijkheid ouders  

Kans op behandelbare aandoeningen 

Voorkomen herhaling bij genetische afwijkingen 

Meer onderzoek naar andere factoren die van belang zijn 
darmen  
epilepsie 
ogen 
oren 

Vroeg is nodig vanwege gevoelige periode! (1001 dagen)

Waarom ook medische 
vroegdiagnostiek



Als iets niet goed gaat: denk ook aan andere domeinen 
(ICF model) 

Je herkent alleen patronen die je kent 

‘Modder’ niet te lang door: vroege diagnostiek is van 
belang! (Manifest 1001 kritieke dagen) 

Medische diagnostiek i.v.m. behandelbare 
aandoeningen (bv epilepsie/stofwisseling/genetisch) 

Samenwerken!

Leerpunten



IMH: platform voor jonge kind professionals om de 
ketensamenwerking rondom jonge kinderen te 
versterken. 

IVH: als er zorgen zijn over een kind (kan elk 
ontwikkelingsgebied zijn) 

KiECON: als er complexe zorgen zijn over een 
kind en diagnostiek nodig is

Hoe  samenwerken?



WAAROM 
MOEILIJK DOEN 

 ALS  
HET VROEG MOET



Vragen?

Infographic 
Toestemmingsformulier!



Infographic 
Toestemmingsformulier!

pauze 15.30 15.45.  

Vanaf 15.45: 

Workshop 1 NAH              Raadzaal (= hier) 

Workshop 2 Loes              zaal Wenen (BG) 

Workshop 3 Beologo        zaal Londen/Madrid 1e verd 

Workshop 4 Epilepsie       zaal Rome 1e verdieping 

Workshop 5 ’s Heerenloo         zaal Helsinki  BG 

Workshop 6 KiECON                zaal Brussel BG 


