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registratie vroegsignalering 

registratie consult op zitting én huisbezoeken 
zuigelingen/ peuters, tevens voor planning (datum, 
tijdstip) en tijdregistratie (team, medewerker) en 
logistiek (periode, volgnummer) 

soort contact: 

2: regulier consult op zitting 
5: extra consult op zitting 
7: groepsconsult 
8: alleen uitgestelde vaccinatie 
h1: 1ste huisbezoek 
he: extra huisbezoek 
hz: huisbezoek NVZB 
ht: telefoon NVZB 
hb: brief NVZB 

opkomst: 

4: verschenen 
5: niet verschenen zonder bericht 
6: niet verschenen met bericht 

extra vaccinatie: 

B: BMR 
H; Hep B 

indicatie kinderen: 

A: indicatie van de ouders; 
B: indicatie van de gezinsleden; 
C: indicatie gedragsstoornis; 
D: indicatie  ontwikkelingsachterstand. 

algemeen aanbod advies & informatie: 

p: peuterspeelzaal 
k: kinderdagverblijf 
s: samenspel/ -taal 
v: voorschoolse educatie 
a: anders 

aanbod op maat aanmelden 

sh: spel aan huis 
p+: PSZ + 
tm: taalles moeder 
es: extra zorg schoolarts 
nw: netwerk 0-12 
jz: jeugdzorg 
vt: IV/ VTO-team 
a: anders 

aanbod op maat: advies en informatie: 

oz: opvoeden zo 
pl: peuters lief/ lastig 
ob: omgaan met jebaby 
oo: opvoedsteunpunt 
a: anders 

problemen kinderen: 

1: problematische stemming/persoonlijkheid; 
2: problematisch sociaal functioneren; 
3: problematisch activiteitsniveau; 
4: problematische ontwikkeling; 
5: problemen met spel; 
6: problematische verstandelijke ontwikkeling; 
7: problematisch lichamelijke ontwikkeling; 
8: problematische problemen in de thuissituatie. 

risico- en beschermende factoren kwetsbare 
kinderen: 

Een risicokind heeft drie of meer risicofactoren. Het 
aantal risicofactoren wordt gecompenseerd in geval 

van beschermende factoren, in geval van ontbreken 
van taalachterstand en in geval van Nederlands als 
moedertaal 
 
1. bijzondere status 

� vluchteling 
� illegaal 
� adoptie 
� migrant 

2.   aangeboren afwijking/ziekten 
� erfelijke aandoening 
� chronische ziekten 
� handicaps 
� prematuriteit en dysmaturiteit 
� problematische geboorte 

3. chronische ziekten ouders 
4. psychische en gedragsproblemen  

� overmatig huilen 
� karakter, temperament en gedrag 
� hechtingsproblemen 
� verslavingsontwenning 

5. psychische problemen ouders 
� depressie 
� andere psychische afwijking 
� relatie- en gezinsproblemen 
� ontworteld en heimwee 
� sociaal isolement 

6. bijzonder ouderschap 
� tienermoeder 
� alleenstaande ouder 
� zwakbegaafde ouders 
� oudere ouders 
� verzorgers i.v.m. afwezige ouders 

7. probleemcumulatie 
� generatie op generatie 
� vervuiling 
� armoede en schulden 
� werkeloosheid 
� verhuizingen 
� prostitutie 
� criminaliteit 

8. bedreigingen vanuit de omgeving 
� slechte behuizing 
� overbewoning 
� zeer kleine woning 

9. beschermende factoren 
� goede gezondheid, initiatief en veerkracht 

kind 
� goede gezondheid, initiatief en veerkracht 

ouders 
� goed pedagogisch inzicht ouders 
� emotionele warmte in het gezin 
� bereidheid op hulp te aanvaarden 
� hulpverlening loopt goed 
� sociale steun uit de omgeving 
� voldoende materiele middelen 
� adequate dagopvang voor het kind 

TRV-activiteit: 

weekstaat TRV-activiteiten, tevens voor planning 
(datum, tijdstip) en tijdregistratie (team, medewerker) 
en logistiek (periode, volgnummer) 
Indien van toepassing met vermelding van  
onderwerp, naam of aantal contacten 
• consult op-zitting 
• huisbezoek 
• open spreekuur 
• telefonisch spreekuur 
• groepsbijeenkomst op cb 
• cursus voor ouders 
• groepsbijeenkomst psz/ buurthuis 
• samenwerken in de buurt 
• scholing medewerker 
• andere activiteit 

 


