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	 NIEUWSBRIEF	DAIMH	
Nr. 2 - mei 2016  

 
 
Dit is de tweede editie van de DAIMH-nieuwsbrief. Doel is alle leden op de hoogte te houden 
van recente ontwikkelingen binnen de vereniging.  
 
Koersbepaling DAIMH 2015-2018 

Voor het vaststellen van de koers voor de komende jaren heeft het bestuur van de DAIMH 
zich opnieuw de vraag gesteld ‘Wie zijn we als DAIMH en waar staan we momenteel voor, 
zowel binnen als buiten de vereniging?’ Dit heeft geresulteerd in het visiedocument 
‘Koersbepaling DAIMH 2015-2018’. 
 
Sinds de oprichting heeft de vereniging niet stilgestaan. Anno 2016 is het IMH denken niet meer 
weg te denken uit met name de GGZ. Dankzij gespecialiseerde teams en behandelcentra is er nu 
een meer gedifferentieerd hulpaanbod voor het zeer jonge kind en zijn verzorgers. De laatste 
jaren zien we tevens een opkomst van particuliere GGZ-praktijken die zich specifiek richten op 
de doelgroep -9 maanden tot 6 jaar. Ook de moeder in spe is meer in beeld gekomen. Denk aan 
POP-poli’s en de oprichting van het LKPZ door oud-bestuurslid Mijke van den Berg. De 
DAIMH beheert ook het ledenregister van IMH-specialisten, een nog steeds groeiend aantal 
leden.  

Hoe verder? 
Evaluatie van behaalde doelen in het verleden maakt zichtbaar dat er heel veel bereikt is. Een 
overzicht van de oogst van tien jaar DAIMH is afgedrukt op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief. Maar DAIMH wil zich verder blijven ontwikkelen in dit spannende tijdsgewricht. 
Die ontwikkeling zou zich langs twee wegen kunnen voltrekken: via het verbinden naar binnen, 
dus onder de leden van de DAIMH, en het verbinden naar buiten.  

Verbinden naar binnen 
De DAIMH wil een beroepsvereniging zijn voor iedere professional die betrokken is bij de 
geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters in de leeftijd 
van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers. De DAIMH wil het maken en delen van kennis onder 
de leden blijven stimuleren middels verschillende gremia.  

Dit betekent: 
1) Stimuleren van deskundigheidsbevordering op het gebied van IMH; 
2) Informeren over bestuurszaken en ontwikkelingen van de vereniging; 
3) Herregistratie van IMH specialisten DAIMH; 
4) Zichtbaar en financieel gezonde vereniging. 
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Verbinding naar buiten 
De DAIMH wil de samenwerking met andere partners en beroepsverenigingen in het veld 
blijven voorzetten en waar mogelijk intensiveren. Met de transitie van de jeugd naar de 
gemeente blijft het onverminderd van belang dat vroeginterventie onder de aandacht van 
beleidsmakers blijft komen middels een gebundelde en heldere boodschap.  

Voor het maken van deze stap heeft DAIMH partners in de GGZ en in de JGZ nodig om de 
IMH-visie te verspreiden onder professionals in de GGZ en de JGZ en 
deskundigheidsbevordering te stimuleren. Om de stap te maken naar gesprekspartner in relatie 
tot overheid, zorgverzekeraars en kenniscentra wil DAIMH in samenwerking met de betrokken 
partners investeren in de verdere verspreiding van het Manifest 1001 Kritieke Dagen. Verder wil 
DAIMH zich actief gaan inzetten om ook een onderkomen te bieden aan professionals uit de 
algemene gezondheidszorg zoals (kinder)artsen en paramedici. 

Verder lezen 
Het visiedocument ‘Koersbepaling DAIMH 2015-2018’ is per mail aan alle leden toegestuurd 
en in uitgebreide vorm terug lezen op de website.  
 
Herregistratie IMH specialist DAIMH 
 
De commissie Opleiding is druk bezig met de behandeling van de herregistraties tot IMH-
specialist DAIMH. Nogmaals wil de commissie benadrukken dat de herregistratie vooral 
bedoeld is om te evalueren of de eisen zoals opgesteld in 2011 haalbaar zijn gebleken voor de 
meeste IMH-specialisten. Blijkt dat dit voor het merendeel van de leden niet het geval is, dan zal 
het bestuur zich samen met de commissie gaan beraden op de eisen voor herregistratie. Dus 
schroom vooral niet om u herregistratie in te sturen: alleen op deze manier ontstaat een compleet 
en helder beeld van de werkzaamheden van de hedendaagse IMH-specialist.  

Manifest 1001 Kritieke Dagen 
 

Met het Manifest 1001 Kritieke Dagen, een samenwerking van DAIMH met NIP het Jonge 
kind, Stichting Babywerk en de NVO, is het belang van vroeginterventie onder de aandacht 
gekomen van onder meer de VNG en de vier grootste gemeenten. Dit is gebeurd in navolging 
van het manifest ‘1001 Critical Days’. Het manifest is inmiddels door diverse belanghebbenden, 
wetenschappers, belangenorganisaties en instellingen onderschreven. Het manifest is 
gepresenteerd aan de vier grote gemeenten en daar met enthousiasme ontvangen. 

 
Praktisch werkboek IMH  
 
Uit gesprekken met beleidsmakers en gemeenten kwam onder meer een grote behoefte aan 
praktische handvatten naar voren. Hier ziet de commissie Wetenschap en Innovatie een mooie 
taak voor de DAIMH. Besloten is om als eerste stap naar kennisvergroting bij hulpverleners en 
leken in gemeenten een toegankelijk en praktisch werkbroek ‘IMH/GGZ 0-6 jarigen’ samen te 
stellen.  
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Save the date: Symposium DAIMH 7 oktober 2016 
 
De Symposiumcommissie is volop bezig met de voorbereidingen voor het DAIMH-symposium 
van 2016, dat plaatsvindt op 7 oktober 2016. Het thema is ‘Triade: problemen in de overgang 
van dyade naar triade in breed perspectief’. De commissie werkt nu aan het samenstellen van 
een boeiend programma met interessante sprekers op dit terrein uit binnen en buitenland. 

Project ‘Kijk een baby’ 
 
De DAIMH steunt het project ‘Kijk een baby’ voor visuele, hechtingsbevorderende 
opvoedondersteuning middels een bijdrage uit het Greenspanfonds. Het project is een initiatief 
van Stichting Babywerk in samenwerking met stichting Opvoeden.nl, de sector Jeugd van het 
NIP en de DAIMH.  
 
Nieuws in ’t kort 
 

- In verband met de noodzakelijke herregistratie ontvangen alle specialisten die nu hun 5e 
jaargang in gaan hiervoor een rekening van 50 euro.  

- De Opleidingscommissie onder leiding van Bernadette Spallek is blij met Cecile 
Schelvis als nieuw lid van de commissie. 

- De symposiumcommissie is eveneens verheugd een nieuw lid welkom te mogen heten, 
namelijk Nora Szabo. 

- Verzoek: willen alle IMH-specialisten hun gegevens op de kaart op onze website laten 
plaatsen? 

- Data om alvast te noteren: de ALV vindt plaatst tijdens het Jaarsymposium DAIMH op 7 
oktober 2016. 

 
Actief worden? Ja graag! 
 
Mocht u als DAIMH-lid een actieve rol willen spelen in de vereniging, dan juichen wij dat van 
harte toe! De Symposiumcommissie kan bijvoorbeeld versterking gebruiken. Maar ook op de 
andere terreinen waarop DAIMH actief is bent u van harte welkom om uw steentje bij te dragen. 
Laat het ons weten als u hiervoor belangstelling heeft. Aarzel ook niet om contact met ons te 
zoeken als u een mooi idee heeft wat aansluit bij de nieuwe leidraad ‘Verbinding naar binnen en 
naar buiten’. De vereniging is van ons samen en we willen het samen doen! 
	

Bijlage 

- Oogst tien jaar DAIMH in vogelvlucht 

 
	

	

Vereniging	DAIMH	
Postbus	9776	
3506	GT	Utrecht	
Web:	www.daimh.nl	
E-mail:	info@daimh.nl	
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Oogst tien jaar DAIMH in vogelvlucht	

Vereniging DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health)  wil een onderkomen 
bieden aan iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog 
ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders. Onze vereniging bevordert 
en erkent opleidingen op het gebied van Infant Mental Health en volgt prominent 
wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van zeer jonge kinderen.  

De DAIMH heeft onder de bevlogen leiding van Marja Rexwinkel en Marieke van Dam aan de wieg 
gestaan van de tweejarige opleiding tot IMH-specialist aan de RINO te Amsterdam. Inmiddels zijn er 
steeds meer opleidingsinstanties die basis en gevorderde cursussen aanbieden op het gebied van IMH. 
Gevolg is dat er een meer gedifferentieerd aanbod ontstaat in diagnostiek en behandelinterventies 
toegespitst op zowel de ouder-kind relatie pur sang als het kind met ‘special needs’ en zijn ouders.  

IMH is inmiddels een vast onderdeel van het lesprogramma van de KP- en de PT-opleiding. Met de 
komst van een hoogleraar IMH Hedwig van Bakel, tevens lid van de wetenschappelijke commissie 
DAIMH, is IMH een erkend aandachtsgebied geworden binnen het wetenschappelijk speelveld. De 
DAIMH verzorgt al jaren symposia met als doel kennis te delen, recent nog samen met onze Vlaamse 
zustervereniging.  

De wetenschapscommissie van de DAIMH heeft in de afgelopen tien jaar niet stil gestaan met als recent 
product een handzaam triage en screeningsinstument voor professionals. In 2011 is het IMH 
kenniscentrum opgericht in samenwerking met de Vlaamse collega’s en kwam het handboek Infant 
Mental Health uit, een bundeling van verworven kennis en ervaring van Nederlandse en Vlaamse IMH 
deskundigen. Ook is DAIMH deel van een internationaal netwerk: WAIMH (World Association 
for Infant Mental Health). 

DAIMH-leden worden steeds vaker gevraagd om les te geven, ouder-kind centra te adviseren en mee te 
denken over te voeren beleid binnen de gemeenten. Door het instellen van een register tot IMH-specialist 
is de deskundigheid en expertise van onze leden als professional meer geborgd en erkend. In 2013 werd 
het Transitie Factsheet en het transitiedocument Vroeg Investeren Loont gepubliceerd.  

De vereniging beoogt een niet weg te denken gesprekspartner te zijn in relatie tot de overheid en 
diverse kenniscentra in Nederland. Anno 2016 zijn er verschillende stichtingen in Nederland die een 
veilige gehechtheid beogen van kinderen in verschillende contexten, zoals Stichting Meeleefgezin, 
Stichting Babywerk en vele anderen.  

Lid worden? Doen! 
Het DAIMH-lidmaatschap kent vele voordelen, zoals ontmoeting en uitwisseling met collega-
vakgenoten, een erkende taakdifferentiatie in de GGZ-beroepenstructuur, korting bij 
studiedagen, workshops en congressen, en vermelding in het ledenregister op de site en dus 
nationale en internationale vindbaarheid. 

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 95,= per kalenderjaar. Klik hier voor meer 
informatie en aanmelden. 


