
CONNECT 0-4
Programma vroegdetectie en 
vroeginterventie bij infants 







Fabienne Vandensteen (coördinator)
MSOC / KDO-project 

(kinderen en drugverslaafde ouders)

Felix Wijns Vreni Van der Borght Gwen Braxel
Philippe Vandenameele

CAR 
Oostakker CGG

De Drie Stromen

CKG
Den Boomgaard

CONNECT 0-4

Oost-Vlaanderen

Gent, Deinze, 
Eeklo

Zuid Oost 
Vlaanderen Waas en Dender



CONNECT 0-4

Gericht op hulp- en zorgverleners (de aanmelder)

Die in contact komen met infants van -9 maanden tot 
en met 4 jaar en hun context,

Die zorgen of vragen hebben over de infant, over het 
relationele, over de context, over de ouder(s), … 



CONCREET 

• Ondersteuning voor de aanmelder

• We vormen een tandem met de aanmelder 

• Telefonische contacten en 3 interventies 

• We gaan voor vraagverheldering, observatie, gesprekken, 
hypothesetoetsing binnen de casus, …

• Om vervolgens te komen tot een gericht advies, een oriëntatie, 
concrete tips, versterking van de context, …. 

• Follow up 



WAAROM CONNECT 0-4? 

� Vanuit een IMH visie
� Belang van vroegdetectie en vroeginterventie
� Tandemwerking
� Onafhankelijke blik 
� Toegankelijkheid 



Werkwijze 

• Centraal aanmeldingsformulier terug te vinden 
op de website van radar 

• Regio gebonden
• Adviesgesprek kan anoniem 

https://www.google.com/url?q=https://www.radar.be/connect0-4/&sa=D&source=editors&ust=1666723064287347&usg=AOvVaw0xUEXPn4Z2XQ9v9tEvuf-P


VOORBEELD 

� Een huisarts zit met een “niet pluis gevoel” na een 
consultatie.  Zijn patiënt geeft aan dat hij niet in staat is om 
te spelen met zijn zoon Leon, dat hij hem moeilijk kan 
“lezen” en dat het hem niet lukt om structuur aan te 
brengen.  Papa heeft weinig vertrouwen in hulpverleners.  
De huisarts wil graag advies.    

� Een OCMW assistent ontvangt een mama en haar 
dochtertje in het consultatiebureau.  Mama ziet er slaperig 
uit en reageert traag wanneer de assistent vragen stelt.  Er 
is al langer een vermoeden van alcoholmisbruik maar de 
OCWM assistent weet niet goed hoe dit met mama te 
bespreken.  

�   



� Een onthaalouder maakt zich zorgen om het gedrag 
van Finn, 2,5 jaar.  Hij gedraagt zich agressief naar 
andere kinderen in de crèche, hanteert ongepast 
taalgebruik en is heel impulsief. Hij kan lief en 
behulpzaam zijn, maar zonder duidelijke aanleiding 
slaat dit plots om.  De ouders delen de bezorgdheid van 
de onthaalouder.  Ze hebben nog een dochter van 1,5 
jaar die dit gedrag begint te kopiëren.  

� Een CLB medewerker merkt dat Anaïs, 3 jaar, 
problemen heeft bij de start van het schooljaar.   Zij 
ontwikkelt zich trager, praat moeilijker, heeft een eerder 
apathische houding en weigert te eten.  Zowel op school 
als in het pleeggezin loopt het moeilijk.  Niets lijkt te 
werken.  School, pleegouders en pleegzorg maken zich 
zorgen om het welbevinden van Anaïs.  

 



� Een verpleegkundige van kind en gezin merkt 
tijdens een huisbezoek dat de baby veel en lang 
weent.  Zij zoekt samen met mama naar oplossingen, 
maar niets lijkt te werken.  Mama gaat er helemaal 
aan onderdoor.  De verpleegkundige wil weten of er 
meer aan de hand is en wat zij kan doen om mama te 
ondersteunen.

� Een vroedvrouw aan huis stelt vast dat Laila, zes 
maanden, lage curves heeft. Medisch lijkt er niets 
aan de hand.  De vroedvrouw maakt zich toch zorgen.  
Niet enkel over de lage curves maar ook over het 
contact tussen mama en Laila.  De vroedvrouw zou 
graag een expert meenemen op huisbezoek om de 
zorgen concreter te krijgen.

 


