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

Passie voor het jonge kind
Met deze nieuwsbrief sluiten we een bewogen jaar af. Het IMH veld is en blijft volop in
beweging; binnen het postdoctoraal onderwijs heeft het IMH haar positie weer ingenomen en
ook staat zij steeds vaker op de politieke agenda.
Tegelijkertijd is de crisis in de zorg helaas niet voorbij; veel professionals gaan nog altijd gebukt
onder de gevolgen van de transitie, zelfstandigen hebben moeite hun hoofd boven water te
houden en werknemers worden geconfronteerd met reorganisaties. Het is een steeds grotere
uitdaging de inhoud leidend te laten zijn. Kortom laten we elkaar in het nieuwe jaar vooral weer
vinden en inspireren in onze gedeelde passie voor het jonge kind en de context.
Voor nu wenst het bestuur je een mooi en gezond 2017!

Activiteiten binnen de commissies
Het bestuur wil iedereen die het afgelopen jaren actief werk heeft verricht binnen één van de
commissies hiervoor van harte bedanken. Deze ondersteuning is onmisbaar voor de DAIMH.
We prijzen ons zeer gelukkig met jullie enthousiaste inzet!

Samenwerking rond 1001 kritieke dagen
Het NIP, de NVO, Dutch Assiociation for Infant Mental Health (DAIMH) en Stichting
Babywerk namen in 2015 het initiatief om een Nederlandse versie van het Manifest 1001
Kritieke Dagen te ontwikkelen en aan te bieden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). Verschillende gemeenten hebben het manifest inmiddels onderschreven en gaan
hiermee aan de slag.
De kerngroep van het manifest is in het najaar uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan met
de Gezondheidsraad. In november vond tevens een bijeenkomst plaats van de ChristenUnie en
de PvdA met als thema ‘Hoe Babyproof zijn Relaties’. Tijdens deze dag werd stilgestaan bij
1001 Kritieke Dagen en zijn er vanuit NIP, NVO, DAIMH en Babywerk aanbevelingen gedaan
voor beleid. Tot slot heeft het Ministerie van VWS de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te
brengen over de gevolgen van jeugdtrauma’s en onveilige hechting op latere gezondheid.
In 2017 zal de samenwerking rondom het manifest worden vervolgd.
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Greenspanfonds
Het afgelopen jaar is vanuit het Greenspanfonds geld toegekend aan het project ‘Kijk een baby’
van Stichting Babywerk. Dit project stelt zich tot doel korte films te maken van gezonde ouderbaby interactie die toegankelijk zijn voor (aanstaande)/ jonge ouders. Zie www.kijkeenbaby.nl.

Samenwerkingspartners DAIMH
Het bestuur van de DAIMH is het afgelopen jaar, in lijn van het visiedocument, gestart met het
bezoeken van onze belangrijke samenwerkingspartners. Doel hiervan is te kijken hoe we voeling
houden met het IMH veld en zo nodig krachten kunnen bundelen. Zo is het bestuur op
werkbezoek geweest bij de Centrale RINO Groep in verband met de nieuw gestarte opleiding
voor IMH Generalist. Verder heeft de DAIMH met Vakblad Vroeg gesproken en staat in januari
een werkoverleg met NIP HJK op stapel.

Intervisie IMH
Er is zeer enthousiast gereageerd op de eerdere oproep om je op te geven om deel te nemen aan
een intervisiegroep IMH. We zijn de reacties aan het inventariseren en je krijgt spoedig een
uitnodiging om deel uit te maken van een groep.
Mocht je de oproep hebben gemist maar wel interesse hebben, dan kun je je nog aanmelden via
info@daimh.nl.

Save the date
-

ALV en minisymposium woensdag 5 april 2017 Het inhoudelijk onderdeel zal dit keer in
het teken staan van de DC 0-6.
Jaarsymposium WAIMH: 21 april 2017
Jaarsymposium DAIMH: najaar 2017

Nieuws in ’t kort
-

-

Draag je de titel IMH-specialisten DAIMH al vijf jaar, denk dan tijdig aan de
herregistratie, zie ook www.daimh.nl. Voor deze herregistratie ontvang je een rekening
van 50 euro.
De contributie zal per 2017 verhoogd worden van 95 naar 120 euro.

Actief worden? Ja graag!
Mocht je als DAIMH-lid een actieve rol willen spelen binnen de vereniging, dan juichen wij dat
van harte toe! Ook alle ideeën of initiatieven die je wilt delen, horen wij heel graag.
Vereniging DAIMH
Schuttershoeflaan 24
3832 GS Leusden
Web: www.daimh.nl
E-mail: info@daimh.nl

2

