
   
Dit is de derde editie van de DAIMH-nieuwsbrief. 

Doel is alle leden op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen binnen de vereniging. 
 
Schrijf je in voor het Jaarsymposium DAIMH op 7 oktober a.s. 
Van twee naar drie naar ….Infant Mental Health, het systemisch perspectief uitgelicht 
 
Het jaarsymposium DAIMH gaat dit jaar over de geboorte van het ouderschap en de eerste 
stappen van ouders en kind binnen gezin en samenleving. Voor ouders betekent dit de 
overgang van partner- naar ouderschap, voor baby en ouders samen het aangaan van een 
intieme band en het vormen van een drie eenheid. Wat gebeurt er in deze levensfase? Welke 
risico’s zijn er als deze ontwikkeling niet goed verloopt? Hoe kan het ouderpaar zich 
voorbereiden op de veranderende gezinspatronen? En wat betekent dit voor onze manier van 
werken als behandelaar? Naast een theoretische uiteenzetting, krijgt u een kijkje in de keuken 
van up to date systemische behandelinterventies voor ouders en kind. Tot slot wordt aandacht 
besteed aan de rol van de buitenwereld op de ouder-kindrelatie. 
U kunt rekenen op gerenommeerde sprekers zoals Katie-Lee Weille, Marc Hamburger, 
Carolien Gravensteijn en Lenny Rodenburg. Vanuit Zwitserland komt France Frascarolo ons 
vertellen over ‘Lausanne triadic play’. 
 
Bij deelname aan het symposium ontvangt u 6 punten voor DAIMH herregistratie en er wordt 
accreditatie aangevraagd bij de NIP, NVRG, ABSG, FGzP, NVO, NVvP en NvK. 
Voor meer informatie over programma, docenten, kosten en inschrijving bezoekt u de website 
van de DAIMH: http://www.daimh.nl 
Voor directe inschrijving gaat u naar website http://education4care.nl/doelgroep/daimh 
 
Herregistratie IMH specialist DAIMH 
 
Vergeet u niet uw herregistratie aanvraag in te dienen? 
Er zijn kosten verbonden aan de herregistratie van 50 euro. Zodra het bedrag door de DAIMH 
(rekeningnummer NL 87 ABNA 0498 4463 95) is ontvangen, wordt de herregistratie verder 
afgehandeld. In september worden diegene die de aanvraag reeds hebben ingediend per mail 
geïnformeerd over de status van hun aanvraag en de verdere procedure. 
 
Vanaf september a.s. zullen er t/m het eerste kwartaal van 2017 drie momenten zijn waarop de 
aanvragen worden beoordeeld en u een reactie kunt verwachten. 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 uw herregistratie in 
te sturen: alleen op deze manier ontstaat een compleet en helder beeld van de werkzaamheden 
van de hedendaagse IMH-specialist. 
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Opleiding tot IMH specialist en IMH generalist in Utrecht & Amsterdam 
 
Dit jaar gaan er maar liefst twee nieuwe Infant Mental Health opleidingen van start, zowel bij 
de Centrale RINO Groep Utrecht als bij RINO Noord Holland. Dat is goed nieuws want 
hiermee wordt er weer een nieuwe generatie IMH specialisten en IMH generalisten opgeleid. 
In Amsterdam is recent de twee jarige opleiding tot IMH specialist van start gegaan. Na de 
zomer gaat in Utrecht de opleiding tot IMH specialist en tot IMH generalist beginnen. Zowel 
de opleidingstrajecten in Utrecht als die in Amsterdam zijn geaccrediteerd door de DAIMH. 
 
IMH specialist DAIMH in de kijker! 
 
De PR commissie zal in het najaar met enige regelmaat een IMH specialist DAIMH 
interviewen. Het interview wordt op de website van de DAIMH geplaatst en geeft leden een 
inkijkje in elkaars werk. Dit is een mooie manier om elkaar te leren kennen en ons bijzondere 
vak uit te dragen naar de buitenwereld. We geven u een seintje als het eerste interview op de 
website staat. 
 
Nieuws in ’t kort 

- Verzoek: willen alle IMH-specialisten hun herregistratie tijdig opsturen d.w.z. medio 
september! 
- De ALV vindt plaatst tijdens het Jaarsymposium DAIMH op 7 oktober 2016 te 
Baarn. 

 
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! 
 
Vereniging DAIMH 

 

 

 
Postbus 9776 
3506 GT Utrecht 
Web: www.daimh.nl 
E-mail: info@daimh.nl 

 


