Aanvraagformulier
Herregistratie IMH specialist
DAIMH

Naam :
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Deel A

1. Wat is uw basisdiscipline?
2. Hoeveel uur heeft u de afgelopen 5 jaar gemiddeld gewerkt in uw basisdiscipline?

3. Hoeveel uur per week werkte u in de voorgaande 5 jaar in de gezondheidszorg voor 0-6 jarigen

4. Welke DAIMH-symposia heeft u de afgelopen jaren bezocht?
o
o
o
o

o
o

2012 - Vroeg begonnen, veel gewonnen; een studiedag over vroegsignalering, preventie en
vroeginterventie, dierenpark te Amersfoort
2013 - Kiekeboe, spel en Infant Mental Health in het Centraal Museum te Utrecht (6 punten)
2014 - IMH in een veranderende samenleving in De nieuwe Liefde te Amsterdam (6 punten)
2015 - Ouder-kind brein in beweging, lustrumsymposium DAIMH/ WAIMH Vlaanderen
o 1 dag (6 punten)
o 2 dagen (12 punten)
2016 - Van 2 naar 3 naar …. In landgoed Groot Kievitsdal te Baarn (6 punten)
2017 – Stress, de ultieme vijand? 6 oktober 2017 in landgoed Groot Kievitsdal te Baarn (6
punten)

5. Welk WAIMH-symposia heeft u de afgelopen jaren bezocht?
o
o
o

2012, Cape Town (23 punten)
2014, Edinburgh (23 punten)
2016, Praag (23 punten)

6. Welke DAIMH-geaccrediteerde cursussen, symposia, workshops, congressen en/of opleidingen
heeft u gevolgd in de afgelopen 5 jaar?
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DEEL B

1. Werkt u op dit moment
A. Zelfstandig
B. In loondienst
C. Anders, namelijk

2. Bent u nog lid van andere verenigingen? Zo ja, welke?

3. Welke overige niet-geaccrediteerde maar wel relevante cursussen, symposia, workshops,
congressen en/of opleidingen heeft u gevolgd in de afgelopen 5 jaar op IMH-gebied?

4. Verricht u zelf onderwijsactiviteiten m.b.t. 0-6 jarigen of heeft u dit gedaan in de afgelopen 5
jaar? Zo ja kunt u dat toelichten?

5. Heeft u lezingen gegeven die betrekking hadden op 0-6 jarigen in de afgelopen 5 jaar? Zo ja,
kunt u dat toelichten?

6. Heeft u artikelen geschreven met 0-6 jarigen als onderwerp in de afgelopen 5 jaar zo ja, kunt
u dat toelichten?

7. Heeft u intervisie of supervisie m.b.t. uw IMH-werkzaamheden of heeft u intervisie of
supervisie gevolgd in de afgelopen 5 jaren?

8. Deed u wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de doelgroep in de afgelopen 5 jaar en zo ja wat
is het onderwerp van uw onderzoek?

Dit formulier is naar waarheid ingevuld.
Datum:
Plaats:

Handtekening
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