
1	
	

	

	
NIEUWSBRIEF DAIMH 
Nr. 4 – oktober 2016 

	
 
 
Dit is de vierde editie van de DAIMH-nieuwsbrief 2016. 
Doel is alle leden op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen binnen de vereniging.  
 
Start IMH opleidingen bij Rino Amsterdam en Rino groep Utrecht 
DAIMH is zeer verheugd met de start van maar liefst twee IMH 2-jarige opleidingen in 
Nederland. In Amsterdam worden sinds dit najaar cursisten in 2 jaar weer opgeleid tot IMH 
specialist (voor meer informatie zie www.rino.nl). Rinogroep Utrecht heeft een modulair 
programma ontworpen dat in 2 jaar tot IMH specialist opleidt en daarnaast mensen in 1 jaar kan 
opleiden tot IMH generalist (voor meer informatie zie www.rinogroep.nl). 
 
DAIMH symposium van 2 naar 3 
Op 7 oktober vond het 11e jaarsymposium van DAIMH plaats dit keer in Baarn en met de titel:  
“ Van twee naar drie…. Infant Mental Health, het systemisch perspectief uitgelicht”. Veel 
aandacht deze dag voor ouderschap, voor de baby en het vormen van een drie eenheid. Het 
jaarsymposium is zeer goed beoordeeld op basis van de evaluaties en we kunnen dan ook 
terugkijken op een geslaagde dag. Binnenkort wordt een review van de studiedag geplaatst op de 
website van de DAIMH en in het Tijdschrift voor Psychotherapie van de NVP. 
 
DC 0-5 
De verwachting is dat in december 2016 de DC 0-5 wordt uitgebracht. Er is een internationale 
werkgroep die nu getraind gaat worden in de DC 0-5 en die dit mag uitrollen over de wereld. 
Vanuit Europa maakt Guy Couturier, IMH specialist DAIMH deel uit van deze werkgroep. 
Onze felicitaties aan Guy! Binnen DAIMH doet Guy een oproep aan mensen die met hem mee 
willen denken over het implementeren van de DC 0-5 in Nederland. Reacties zijn welkom op 
info@daimh.nl 
 
Contributieverhoging 
De eerder aangekondigde contributieverhoging zal in 2017 feit worden. Tijdens de ALV op 7 
oktober is nog eens toegelicht waarom we genoodzaakt zijn de contributie te verhogen. Jaarlijks 
betalen alle leden binnenkort 120 euro, terwijl nu nog een onderscheid wordt tussen basisleden 
die 95 euro betaalden en IMH specialisten DAIMH die 100 euro betaalden. 
 
Intervisie IMH 
Vanuit DAIMH leden is de wens geuit tot het vormen van intervisie groepen IMH. We roepen 
iedereen op die graag deel zou willen uitmaken van een intervisiegroep zich te melden op ons 
emailadres evenals bestaande groepjes waar een of meerdere leden nog welkom zijn; 
info@daimh.nl. 
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Save the date: ALV en minisymposium woensdag 5 april 2017 
In het minisymposium aandacht voor de DC 0-5.  
Spreker: Guy Couturier.  
 
Nieuws in ’t kort 
 

- Denken alle IMH-specialisten DAIMH die deze titel al 5 jaar dragen aan de 
herregistratie? (zie ook de website van DAIMH; www.daimh.nl) Voor deze 
herregistratie ontvangen deze specialisten een rekening van 50 euro. 

- Nora Szabo is toegetreden in het bestuur en wordt voorzitter van de 
symposiumcommissie. 

- Mieke Brugman is toegetreden in het bestuur en zal vanaf het voorjaar van 2017 de 
functie van secretaris vervullen. 

 
Actief worden? Ja graag! 
 
Mocht u als DAIMH-lid een actieve rol willen spelen binnen de vereniging, dan juichen wij dat 
van harte toe! Ook alle ideeën of initiatieven die u met ons wilt delen, horen wij heel graag. 
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