Early Intervention maakt deel uit van de
afdeling Pedagogische Gezinsbehandeling
(PG) van de dienst Ondersteuning Thuis van
ASVZ. Locatiegegevens:
ASVZ
Pedagogische gezinsbehandeling
Tielweg 3
2803 PK Gouda
T 06-22549121
T 0182-200002

Bij ASVZ bent u aan het juiste adres
ASVZ
Postbus 121, 3360 AC Sliedrecht
T 0184 49 1200
E info@asvz.nl
Meer weten? www.asvz.nl

Early Intervention

Begeleiding bij de ontwikkeling en

Ondersteuning
De gezinsbegeleider krijgt ondersteuning van een
orthopedagoog of psycholoog. Indien gewenst kan
binnen ASVZ een psychodiagnostisch onderzoek bij

opvoeding van uw kind nodig?

uw kind gedaan worden. Hiervoor is een
beschikking vanuit de gemeente nodig. Er is
samenwerking met andere deskundigen die al bij uw
kind betrokken zijn, zoals logopedisten,

Vanuit ons team Pedagogische Gezinsbehandeling (PG) helpen wij u bij het

fysiotherapeuten, downpoli en artsen.
EI kan een prima voorbereiding zijn voor

zoeken naar een oplossing voor uw vragen op het gebied van de opvoeding.

geïntegreerde opvang en onderwijs. Ook hierbij

De hulp wordt bij u thuis in het gezin gegeven, zodat we kunnen werken op de

kunnen we u ondersteuning bieden. De duur van het

plaats waar de vragen en/of problemen zich voordoen.

EI-traject kan variëren en loopt meestal totdat het
kind de schoolleeftijd heeft bereikt.
Naast EI bieden wij ook Pedagogische

We gebruiken verschillende behandelmethodes.

Gezinsbehandeling gericht op opvoedvragen. Hierbij

Voor vragen op het gebied van het stimuleren van

staat niet zozeer de ontwikkeling van het kind

de ontwikkeling van een kind maken we gebruik van

centraal als wel het gedrag, de

Early Intervention (EI).

opvoedingsvaardigheden van ouders en het
gewenste opvoedklimaat.

Ontwikkelingsstimulatie
Early Intervention (EI) is een ontwikkelingsgerichte
behandeling voor ouders met een jong kind met
beperkingen of een achterstand in de ontwikkeling.
Bij deze kinderen gaat de ontwikkeling minder

Aanmelding:
Wilt u zich aanmelden dan is een beschikking voor
Behandeling van de gemeente nodig. Wij kunnen u
hierin begeleiden en adviseren.

vanzelf. Het kind ontwikkelt zich langzamer en heeft
vaak meer moeite om bepaalde vaardigheden onder
de knie te krijgen.
Met EI leert u gericht kijken naar de ontwikkeling
van uw eigen kind, en hoe u de ontwikkeling al in
een vroeg stadium kunt stimuleren. We werken met
het ontwikkelingsstimuleringsprogramma ´Kleine
Stapjes`. Op basis van dit programma wordt een
individueel plan voor uw kind gemaakt. Als ouder
leert u welke voorwaarden uw kind nodig heeft om
zich optimaal te kunnen ontwikkelen, maar ook hoe
u de stimulatie kunt inbouwen in de dagelijkse gang
van zaken binnen uw gezin. Om uw kind te helpen in
de communicatie gebruiken we ondersteunende
gebaren. Om de ontwikkeling te visualiseren, maken
we soms video opnamen binnen de behandeling.

Voor vragen en meer informatie over de
verschillende vormen van gezinsbehandeling kunt
u terecht bij de teamleidster:
Sandra Glastra
T 06-22549121
T 0182-200002
E sglastra@asvz.nl

