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Dit is de eerste editie van de DAIMH-nieuwsbrief. Doel is alle leden op de hoogte te houden van
recente ontwikkelingen binnen de vereniging. Vanaf nu ontvangt u regelmatig deze nieuwsbrief
Van binnen naar buiten
Het DAIMH-bestuur is verheugd te vermelden dat zij sinds september weer op volle sterkte is.
Uit haar midden is ook een nieuwe voorzitter gekozen: Catherine Pannevis. Zij is klinisch
psycholoog/ psychotherapeut en IMH specialist en is zelfstandig gevestigd te Amsterdam.
Het bestuur heeft het motto ‘Verbinding naar binnen en naar buiten’ gekozen als leidraad voor
de komende jaren. We vinden het van belang dat onze leden zich betrokken voelen bij de
activiteiten binnen de DAIMH. Zo is er bijvoorbeeld een screenings en diagnostisch instrument
voor 0 tot 5 jarigen ontwikkeld door de commissie wetenschap en innovatie (zie elders in dit
nummer). Om ontmoeting te bevorderen vindt de ALV voortaan na werktijd plaats. Daarnaast
zoekt de DAIMH verbinding met andere stakeholders in het land die vanuit hun professie
betrokken zijn bij het zeer jonge kind en zijn ouders. De 1001 Kritieke Dagen is daar een
voorbeeld van.
Jonge vluchtelingen
Tijdens de ALV in oktober jl. is er op initiatief van Guy Couturier het idee ontstaan om een
denktank te vormen voor leden die namens de DAIMH iets willen betekenen voor de huidige
toestroom van zeer jonge vluchtelingen en hun ouders. U kunt zich via ons secretariaat bij hem
aanmelden (info@daimh.nl).
1001 Kritieke Dagen
De eerste 1001 dagen van een kind, van conceptie tot 2 jaar, zijn cruciaal voor de ontwikkeling.
Een manifest vestigt hier de aandacht op. Juist in deze periode is informatie en begeleiding aan
ouders en baby’s van groot belang. In navolging van het manifest 1001 Critical Days, hebben
NIP het jonge kind, Stichting Babywerk en de DAIMH, in de persoon van Marja Rexwinkel,
samengewerkt aan de vertaling en uitgifte van genoemd manifest.
Tijdens de Voor de Jeugd Dag is het manifest 1001 Kritieke Dagen aangeboden aan de VNG.
De komende tijd wordt het manifest besproken met gemeenten en politieke partijen om ook in
Nederland breed draagvlak te krijgen voor de inzet van wetenschappelijke kennis en expertise in
de belangrijkste eerste twee jaar van een kind.
Kijk een baby
In het project ‘Kijk een baby’ zal Minke den Heijer namens de DAIMH zitting nemen. Het
project is een initiatief van Stichting Babywerk in samenwerking met stichting Opvoeden.nl, de
sector Jeugd van het NIP en de DAIMH. Dit is een project voor visuele, hechtingsbevorderende
opvoedondersteuning.
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Screening, triage en diagnostiek bij 0 – 5 jarigen
Vanuit de commissie Wetenschap en Innovatie is het document: ‘Screening, triage en
diagnostiek bij 0 – 5 jarigen’ tot stand gekomen. Het document biedt een overzicht van
screenings- en diagnostische instrumenten die gebruikt kunnen worden voor jonge kinderen. Op
de website van de DAIMH is het document weldra te downloaden. Bij de volgende ALV zal dit
inhoudelijk verder worden besproken. Uw ervaringen, aanvullingen of suggesties kunt u sturen
naar info@daimh.nl.
WAIMH congres 2016
Van 29 mei tot 2 juni vindt het WAIMH congres plaats in Praag. Thema van dit jaar is “ The
Infant Mental Health in a rapidly changing world: conflict, adversity and resilience.” Meer
informatie kunt u vinden op www.waimh2016.org
Registereren via ‘Mijn DAIMH’
Op de site van de DAIMH is een besloten deel ingericht voor geregistreerde DAIMH-leden.
Hierop zullen in de toekomst artikelen, presentaties van congressen en andere interessante
publicaties komen te staan. Alle DAIMH-leden kunnen zich zelf registeren via de knop ‘Mijn
DAIMH’.
Nieuws in ’t kort
- In verband met de noodzakelijke herregistratie ontvangen alle DAIMH-specialisten die
nu hun 5e jaargang in gaan in januari 2016 een brief over de te volgen procedure.
- Janne Visser is de nieuwe voorzitter van de Commissie Wetenschap en Innovatie.
- Bernadette Spallek is de nieuwe voorzitter van de Opleidingscommissie.
- Willen alle IMH-specialisten hun gegevens op de kaart op onze website laten plaatsen?
- De contributie over 2015 wordt binnenkort van uw rekening afgeschreven.
- Data om alvast te noteren: ALV op 23 maart 2016 / 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 Commissie Opleiding kan bijvoorbeeld versterking gebruiken, zeker met de
herregistratie van de DAIMH-specialisten voor de boeg. Hoe meer steun vanuit de leden, hoe
sneller deze klus geklaard is. 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
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