
NASCHOLING DIAGNOSTIEK

Leerdoelen
Na het bestuderen van dit artikel: 
 > weet u wat het specialisme Infant 

Mental Health inhoudt;
 > bent u bekend met de wijze van 

diagnostiek bij jonge kinderen 
 < 6 jaar met de DC:0-5;

 > kunt u beargumenteren wat het 
belang is van een goede 
assessment van de ouder-
kindinteractie bij het uitvoeren 
van zorgvuldige diagnostiek in 
deze leeftijdsrange; 

 > kunt u interventies noemen die 
passend zijn binnen een 
behandeling van jonge kinderen  
< 6 jaar en hun gezinnen;

 > weet u waar u op kunt letten als u 
een volwassene in behandeling 
heeft die ook de 
verantwoordelijkheid draagt voor 
de zorg voor een jong kind.

Trefwoorden 
IMH, ouder-kindrelatie, mentaliseren, 
representaties, DC:0-5

Samenvatting
De aandacht voor de (mentale) gezondheid van jonge kinderen (-9 maanden tot 6 jaar) wordt steeds 
belangrijker. Wetenschappelijke bevindingen bevestigen dat het emotionele welzijn van het kind en het 
gezin belangrijk is voor een veerkrachtige gezonde ontwikkeling met een positief effect voor de rest van 
het leven op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Er kan op verschillende manieren naar de ont-
wikkeling van jonge kinderen worden gekeken. De visie vanuit de Infant Mental Health (IMH) is gebaseerd 
op wetenschappelijke en klinische kennis afkomstig uit de neurobiologie, de sociologie, de ontwikkelings-
psychologie, de psychiatrie, de pedagogiek, de psychoanalyse en de gedragstherapie. IMH steunt dus op 
vele schouders van kennis en vaardigheden en leidt tot een relationeel en ontwikkelingsgerichte kijk op 
problematiek en het behandelen ervan. In dit artikel wordt duidelijk hoe de IMH-visie kan leiden tot een 
andere kijk op ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en op de passende hulp die ingezet kan worden. 

Winnicott: ‘there is no such thing as a baby’, meaning of course, that whenever one finds an infant, one finds maternal care  
and without maternal care there would be no infant.1 
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Casus 1
Boris is een driejarige peuter die niet praat. Zijn ouders 
maken zich ernstige zorgen. Zij begrijpen niet goed waarom 
hij geen woorden gebruikt. Boris heeft ook driftbuien. Hij 
luistert niet goed en hij is steeds vaker zo boos, dat hij niet 
meer aanspreekbaar is. Dan kan hij alleen nog maar schoppen, 
slaan en spugen. Op het kinderdagverblijf gaat het niet goed 
meer. De leidsters weten niet hoe met zijn gedrag om te 
gaan. Recent heeft Boris een ander kindje hard geduwd en 
gebeten. De leidsters hebben hem op een strafstoeltje gezet, 
maar Boris reageerde met een grijns. Het lijkt dan alsof het 
hem niets kan schelen. Ouders hebben een waarschuwing 
gekregen. Als dit nogmaals gebeurt, is Boris niet meer welkom 
op de groep. Ouders zijn ten einde raad. Zij herkennen hun 
zoon niet in dit gedrag. Boris heeft een oudere broer van 7, 
met wie ouders nooit problemen hebben gehad.
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Inleiding
(Jonge) kinderen met problemen melden zichzelf niet aan, 
dat doen hun ouders.I De meeste aanmeldingen verlopen 
via de huisarts, het consultatiebureau, kinderartsen vanuit 
het ziekenhuis of via het wijkteam van de gemeente.  
De ouders worstelen dan vaak al een tijd met de problemen 
van hun kind.
Het gaat meestal om regulatieproblemen, zoals moeite 
met slapen, eten en boze buien, die vanzelf over kunnen 
gaan. Elke professional die met jonge kinderen werkt, 
weet dat regulatieproblemen horen bij de sprongsgewijze 
ontwikkeling van het jonge kind. Als een baby tandjes 
krijgt, gaat hijII slechter slapen; als een dreumes gaat 
lopen, kan klampend gedrag ineens toenemen als gevolg 
van plotselinge toename van de angst voor verlating. 
Het eerste advies van de professional aan ouders is vaak 
om de problemen even aan te kijken. Als er echter meer 
aan de hand is dan een ontwikkelingssprong, dan is een 
tijdige verwijzing van het jonge kind naar een specialist 
belangrijk voor een goede analyse, om het risico op 
stagnatie in de verdere ontwikkeling te voorkomen.

In het geval van Boris zijn ouders op aandringen van het 
kinderdagverblijf via het consultatiebureau verwezen 
naar specialistische hulp. De aanmelding van Boris bevat 
een duidelijke hulpvraag: ouders willen begrijpen wat er 
aan de hand is en willen vooral snel een oplossing voor  
de gedragsproblemen, vanwege de dreigende schorsing. 
De zorgen van ouders zijn groot. Als op deze leeftijd al 
gedreigd wordt met schorsing, wat betekent dat voor de 
rest van zijn leven? 

Analyse
Als een professional werkt vanuit de IMH-visie (IMH-
specialist DAIMH, Dutch Association Infant Mental 
Health), wordt er eerst een analyse gemaakt van de 
mogelijke factoren die een rol spelen bij de problematiek. 
Deze analyse omvat factoren op medisch en psychosociaal 
vlak, ontwikkelingscompetenties en -tekorten én factoren 
binnen de relationele context. De relationele factoren 
betreffen de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie met een 

I   Waar ouder staat, wordt de belangrijkste verzorger van het jonge 
kind bedoeld. Daar kan ook pleegouder, stiefouder, of elke andere 
verzorger van het kind worden gelezen.

II Waar hij staat, kan ook zij worden gelezen.

of beide ouders en het opvoedingsklimaat. Met deze 
informatie kan een diagnostische classificatie volgens  
de DC:0-52 worden gemaakt. De DC:0-5 is een specifiek 
classificatiesysteem voor de baby- en vroege kindertijd, 
vergelijkbaar met de DSM-5, waarbij ook het perspectief 
van de vroege ontwikkeling en dat van de context waarin 
het kind opgroeit worden meegenomen en mogelijke 
stressfactoren die de ontwikkeling kunnen bedreigen. 

Wat is het belang van deze analyse en  
waarom de aandacht voor de relationele  
context? 
Voor de verdere ontwikkeling van kinderen maakt het uit 
waar de wieg van de baby staat. Omgevingsfactoren en 
factoren in de relationele context (het gezin, de direct-
betrokkenen) hebben naast kind-eigen factoren een 
belangrijk invloed op de ontwikkeling, waarbij de invloe-
den in de eerste 1001 dagen een belangrijke basis leggen 
voor de rest van hun fysieke en emotioneel gezonde 
ontwikkeling.3

Dezelfde klachten (niet praten en gedragsproblemen) 
kunnen namelijk totaal anders begrepen worden als het 
kind opgroeit in de volgende situatie.

Casus 2
De ouders van Boris zijn tien jaar geleden getrouwd en 
wilden beiden graag een gezin stichten. De zwangerschap 
van de eerste heeft lang op zich laten wachten, maar met 
medisch ingrijpen is het gelukt. De bevalling van Boris’ 
oudere broer was dermate heftig dat moeder spreekt over 
een traumatische gebeurtenis. Ze was bang haar kindje te 
verliezen en had zelf dermate veel bloed verloren, dat haar 
man bang was ook zijn vrouw te verliezen. Na een hersteltijd 
en een relatief rustige kraamtijd met veel steun en goede 
zorg vanuit het eigen netwerk kreeg moeder na twee 
maanden een post-partumdepressie. Adequate behandeling 
(opname moeder en kind) volgde en moeder is uiteindelijk 
volledig hersteld. Ouders hadden hierop besloten niet nog 
een kind te willen en vader had zich laten steriliseren. Tot 
hun grote verbazing werd moeder na drie jaar toch zwanger 
van Boris. Tijdens de zwangerschap heeft moeder veel stress 
ervaren. Boris werd te vroeg geboren, met 34 weken, maar 
zonder complicaties. Boris bleek een gemakkelijke baby die 
veel sliep en goed groeide. Beide ouders merkten echter dat 
zij veel moeite hadden om van Boris te genieten. Zij lieten 
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de huisarts met een verzoek om een verwijzing naar een 
specialistische instelling voor taal- en ontwikkelingsproble-
men. Het nieuwe kinderdagverblijf maakt zich namelijk 
ernstige zorgen. Door de lange wachtlijst duurt het drie 
maanden voordat Boris er terecht kan. 

Bij iedere casus zijn er andere hypotheses te bedenken 
over de oorzaak van de ontstane ontwikkelingsproblemen. 
Er is een andere interactie tussen ouders en kind, een 
andere representatie (beleving) van ouders over het kind 
en andere meegemaakte gebeurtenissen die van invloed 
zijn op de interactie en de representatie. De uitkomst is 
echter dezelfde: een gestagneerde spraak-taalontwikke-
ling en gedragsmoeilijkheden. Als er gewerkt wordt vanuit 
de IMH-visie zullen de insteek en de behandeling echter 
per gezin verschillen. 

Achtergrond Infant Mental 
Health
Infant Mental Health (IMH) is een duidelijke visie op de 
ontwikkeling van de (mentale) gezondheid van het jonge 
kind. Deze visie is wetenschappelijk én klinisch onder-
bouwd. De IMH-visie is een wereldwijde beweging die 
door meerdere theorieën en disciplines wordt gevoed.4,5 
De theorievorming uit de (neuro)biologie draagt bij aan 
inzicht in lichamelijke reacties, hersenontwikkeling en 
geheugen. De sociologie biedt kennis over het functione-
ren van het kind binnen het grotere systeem: het gezin, de 
familie, de buurt en alle factoren in de omgeving die een 
rol spelen in het opgroeien. Het voortschrijdend inzicht 
binnen de vakgebieden ontwikkelingspsychologie, de 
psychiatrie, de pedagogiek en de (psychoanalytische) 
psychotherapie ontwikkelt de kennis en kunde over:
• interne belevingswerelden van kind en ouders; 
• de belangrijke cognitieve en emotionele ontwikkelings-

mijlpalen van het jonge kind; 
• het belang van de relaties waarin deze ontwikkeling 

plaatsvindt. 

In de IMH-visie staat de relatie tussen het jonge kind en 
diens ouders centraal. De baby ‘bestaat’ niet zonder de 
ouder, simpelweg omdat de baby dit (nog) niet kán. Fysiek 
niet, maar ook emotioneel niet. De fysieke bescherming, 
voeding en zorg zijn nodig om lichamelijk te overleven. 
Daarnaast zijn emotionele en mentale prikkels van de 
ouder(s) nodig om verder te kunnen ontwikkelen.6 

hem het liefst in zijn wiegje of in de box liggen. De zorgen 
ontstonden pas toen Boris al bijna 1 jaar was en geen 
klanken liet horen. De gehoorcontrole die volgde was goed. 
Op het kinderdagverblijf vonden ze Boris een prettige rustige 
baby. De problemen daar begonnen toen Boris begon te 
lopen en andere kinderen tot last werd.  

Dezelfde klachten zijn weer anders te begrijpen in het 
volgende verhaal.

Casus 3
De ouders van Boris komen uit Rusland en zijn sinds vier jaar 
in Nederland. Ze werken beiden fulltime. Hun oudste zoontje 
heeft de taal vlot opgepikt en gaat naar een internationale 
school. Boris is een rustige baby die veel slaapt en weinig 
aandacht vraagt. Pas als hij rond een jaar is, beginnen de 
leidsters van het kinderdagverblijf moeder er op aan te 
spreken dat hij achter lijkt te lopen in zijn contactname, zijn 
motoriek en zijn taal. Het duurt lang voordat de boodschap 
door ouders goed wordt begrepen en de problemen worden 
onderkend. Vervolgens is het voor ouders moeilijk om de 
juiste weg in de hulpverlening te vinden. 

En nog een andere situatie. 

Casus 4
Boris groeit op als derde kind in een intact gezin. Boris was 
gepland en gewenst. Er waren geen noemenswaardige 
problemen bij de zwangerschap of de bevalling en de eerste 
paar maanden verliepen voorspoedig. Terugkijkend merkt zijn 
moeder hierover op dat hij een opvallend rustige baby was 
die weinig aandacht vroeg. Boris sliep veel, wat goed uit-
kwam in een druk gezin. Boris lachte als baby en reageerde 
wel op contact, maar moeder hield het gevoel dat hij wat 
door haar heen keek en nooit echt oogcontact maakte, zoals 
zij gewend was bij haar oudere kinderen. Vader herkende het 
niet en moeder heeft het erbij gelaten. Na een halfjaar gaat 
Boris naar het kinderdagverblijf en daar maken de leidsters 
zich geen enkele zorg over zijn ontwikkeling, totdat hij maar 
geen klanken gaat maken. Ouders wordt geadviseerd de oren 
van Boris te laten nakijken, maar daar is niets mee aan de 
hand. In overleg met het consultatiebureau kijken zij het nog 
even aan. Zij zitten ook midden in een verhuizing. Om diverse 
redenen melden ouders zich pas na ruim een jaar opnieuw bij 
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Contingentie
Contingentie is een logisch of passend gevolg op een actie, 
signaal of gebeurtenis. Dit is belangrijk om oorzaak-gevolg-
relaties te leren ontdekken in jezelf en de wereld om je heen.

Sensitiviteit en responsiviteit
Sensitiviteit is gevoeligheid voor de signalen die het kind 
afgeeft, door goed te kijken en te proberen te begrijpen wat 
het kind bedoelt. Responsiviteit is adequaat reageren op deze 
signalen.

In sensitieve en responsieve interacties met de ouder 
wordt de hersenontwikkeling gestimuleerd en worden er 
steeds meer complexe netwerken gevormd. 
De baby ervaart ruimte om te leren in relatie tot de ander:
• van de (spiegel)reacties van de ander; 
• over de eigen signalen, emoties en gedrag; 
• over de ander en de wereld om de baby heen.8 

De hersenen zijn om die reden vanaf de prilste ontwikke-
ling al volledig ingesteld op het aangaan en onderhouden 
van deze relaties. Evolutionair gezien is dit heel logisch: 
als de baby zich kan verzekeren van de nabijheid van een 
ouder, is de kans dat voeding en warmte in de buurt 
blijven groter en daarmee ook de kans op overleving. 
De interactie met de ander heeft ook een andere belang-
rijke functie: de interactie bevordert de ontwikkeling van 
de ‘eigenheid’ van de baby: een kern-zelfgevoel.7 De baby 
leert via de reacties van de ouder de eigen signalen 
herkennen. Hij leert wat signalen betekenen en wat het 
geven van signalen of het tonen van emoties teweeg kan 
brengen. Als een baby bijvoorbeeld gaat kreunen van 
honger, hij opgepakt en gerustgesteld wordt, hem verteld 
wordt dat hij honger heeft en hij vervolgens wordt gevoed, 
dan leert de baby dat het hongersignaal intern en het 
kreunen voeding brengen, naast een prettig warm en 
veilig gevoel. Dit is een contingente reeks van reacties op 
het kreunen. De baby leert zichzelf zo kennen, de baby 
leert over de mate van voorspelbaarheid van een ander en 
over de eigen bedoelingen van sensaties, reacties en 
gedrag. Een stevig en positief zelfgevoel groeit als de 
ouder vaak passend en contingent reageert.
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darmkrampen, vaak spuugt, weinig of juist heel veel 
slaapt, te veel aankomt of juist te weinig. De druk op de 
relatie vergroot de regulatieproblemen: de baby komt niet 
in een prettig eigen ritme van slapen, eten en ontdekken. 
De aanleiding van dergelijke ontregelingen kan liggen:
• bij de baby (kindfactoren);
• bij de ouders (ouderfactoren);
• bij stressfactoren die voortkomen uit (verborgen) 

armoede, woonomstandigheden of werkeloosheid 
(omgevingsfactoren). 

Of bij alle drie de hiervoor genoemde factoren tegelijk.  
Er is altijd sprake van een wisselwerking. Zo zal ieder 
temperament, of een kwetsbaarheid van een baby een 
specifieke mate van beschikbaarheid van de ouder vragen. 
Als de ouder dit kan, ontstaat er hoogstwaarschijnlijk 
geen probleem in de ontwikkeling of de relatie. Als de 
ouder niet ook te maken krijgt met zorgen over de eigen 
baan, of woonsituatie, dan blijft de ouder-kindrelatie met 
natuurlijke pieken en dalen voldoende in evenwicht.  
De mate van (emotionele) beschikbaarheid van de ouders, 
die is bepaald door de eigen situatie en hun omgeving, 
bepaalt ook in hoeverre zij in de specifieke behoeften van 
hun baby kunnen voorzien. Als die beschikbaarheid 
beperkt is dan kan de relatie onder druk komen te staan 
en dit kan tot uiting komen in regulatieproblemen 
(Papoušek’s trias10).

Naast contingente reacties, is frustratie als deze reactie 
uitblijft van belang voor een stabiele emotionele ontwik-
keling van de baby, stelt een van de grondleggers van IMH, 
Winnicot. Mede door momenten van frustratie leert de 
baby het verschil tussen zichzelf en de ander kennen.7 
Deze belangrijke emotionele en sociale kennisontwikkeling 
vergroot de weerbaarheid van de baby, die zich verder 
ontwikkelt tot een steeds meer autonoom en zelfstandig 
reddend wezen als peuter en kleuter tot in volwassenheid. 

Beschikbaar zijn als ouder
De rol van ouders als gehechtheidsfiguren is voor de  
baby en zijn ontwikkeling dus cruciaal. De (emotionele) 
beschikbaarheid van ouders om adequaat te kunnen 
reageren op de signalen van de baby hangt af van meer-
dere factoren, zoals de belastbaarheid van de ouders en 
het appèl dat de baby op de ouders doet als gevolg van  
het eigen temperament en andere kindfactoren. 

Als de ontwikkeling van de baby niet goed verloopt en 
ouders raken overbelast, wordt dat direct zichtbaar in de 
relatie tussen de baby en de ouder(s). De relatie komt 
onder druk te staan. Ouders voelen zich onthand, tekort-
schieten en daardoor vaak gespannen in de omgang met 
de baby, die bijvoorbeeld geregeld huilt, last heeft van 

Figuur 1  Interactie kindfactoren, omgevingsfactoren en ouder- en gezinsfactoren.9
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zelf een kind was en geen of een afwijzende reactie kreeg 
van diens eigen ouder op het appel voor aandacht of 
voeding. De representaties over hetzelfde gedrag of 
dezelfde emotie van de baby (huilen) en de reactie van de 
ouder hierop kunnen dus verschillen per ouder, maar ook 
per ontwikkelingsfase of zelfs per moment op de dag. 

What you see is what you get?
De ontwikkeling en uiting van gedrag en emoties van het 
jonge kind ontstaan binnen de relatie met de belangrijke 
gehechtheidsfiguren. Om die reden is de kwaliteit van de 
relationele context een belangrijke factor in de analyse 
van problemen in de ontwikkeling bij het jonge kind. 
Zoals beschreven kan de relationele context een verkla-
ring bieden voor het ontstaan of in stand houden van 
regulatieproblemen. De relationele context wordt ook 
meegenomen in het bepalen van de geschikte ‘port of 
entry’:12,13 de insteek van de passende interventie bij het 
gezin, waardoor er wordt aangesloten bij de hulpvraag, 
maar dat tegelijkertijd de kans wordt vergroot op een 
structureel positief effect vanwege de verandering in de 
relationele context van het kind en de ouder.

Port of entry
De ‘port of entry’ bepaalt de focus van de behandeling.  
Hierbij kan gedacht worden aan:
• het veranderen van de representaties van de ouders;
• het veranderen van de observeerbare interacties tussen 

ouders en kind;
• het veranderen van de omgeving; 
• op latere leeftijd het veranderen van het gedrag van  

het kind. 
De keuze voor een bepaalde toegangspoort is afhankelijk  
van de voorkeur van ouders, van de beschikbaarheid van 
specifieke hulp, van de urgentie van de problemen en van  
de cultuur. 

Interventies
Behandeling van dezelfde regulatieproblemen van de baby 
kan dus bestaan uit verschillende interventies, afhankelijk 
van de analyse van de factoren die een rol spelen. 
De behandeling kan bestaan uit het behandelen van de 
ouder, als uit de analyse blijkt dat de representatie van de 
ouder bepalend is bij het ontstaan, verergeren en/of in 

De kans op overbelasting van de ouders en daarmee een 
beperking van hun beschikbaarheid, hangt mede af van hun 
vermogen om te leren en veranderen. Elke ontwikkelings-
fase van het kind vraagt een andere interactie en beschik-
baarheid van de ouder. Daarnaast spelen de (kennis over) 
oudervaardigheden (o.a. opvoeding) en de representatie 
van de ouder over het kind een belangrijke rol. 

Representatie 
Representaties zijn herinneringen of associaties in emoties 
en gedachten, die op een eerder moment van het leven van 
de ouder zijn geleerd. Bijvoorbeeld, het gevoel of de gedachte 
het nooit goed te kunnen doen kan voortkomen uit de kritiek 
die de ouder vroeger als kind heeft ervaren van de eigen 
ouder. Maar ook het gevoel dat de ouder de enige is die alle 
problemen moet oplossen, kan zijn ‘geleerd’, doordat de ouder 
als kind bijvoorbeeld vaak voor zichzelf heeft moeten zorgen. 
Het signaal van de baby kan in de interactie een positieve of 
negatieve representatie van de ouder oproepen. Dat heeft 
invloed op de (ervaren stress in de) interactie.

De representatie van de ouder over de baby is een belang-
rijke voorspeller voor de kwaliteit van de interactie 
binnen de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind.11 
Deze representatie, die mede vanuit het verleden van de 
ouder is ontwikkeld, is vaak niet bewust bekend bij de 
ouder. De representatie speelt in de interactie met de baby 
echter continu een rol en kan een positieve, maar ook een 
negatieve invloed hebben. Een positieve invloed wordt in 
de IMH een ‘angel in the nursery’ genoemd, een negatieve 
invloed een ‘ghost in the nursery’. 
Als een baby huilt omdat hij honger heeft, kan dit de 
representatie bij de ouder oproepen dat die ‘nodig en 
verantwoordelijk is voor de baby’. Die representatie kan 
gepaard gaan met trots, plezier en erkenning voor de rol 
van de primair verzorgende ouder. Dan is het appèl van de 
baby bij de ouder gekoppeld aan een ‘angel’. 
Het huilen kan echter ook de angst oproepen, dat de ouder 
niet in staat is de baby in leven te houden omdat het 
(borst)voeden niet lukt, waardoor de herinneringen aan 
mislukkingen uit de eigen kindertijd worden opgeroepen 
(de ‘ghosts’). Een ouder kan geïrriteerd raken, doordat 
door het huilen bijvoorbeeld een representatie van ‘een 
veeleisend kind’ oproept, waardoor de ouder zich net zo 
onderworpen voelt, zonder controle of invloed op het 
appel door het huilen van het eigen kind, als toen de ouder 
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Van theorie terug naar de casus
Ouders en Boris worden uitgenodigd voor een intakege-
sprek, dat plaatsvindt in een spelkamer. Ouders wordt 
gevraagd te vertellen over de problemen die zij ervaren, 
op een manier die rekening houdt met het feit dat Boris in 
de kamer aanwezig is. Zo kan er direct een inschatting 
worden gemaakt van de klachten, van de spontane 
interactie en afstemming met Boris, de (non-verbale) 
communicatiecirkels tussen ouders en Boris en tussen 
Boris en de intaker en van de capaciteit van ouders om  
te mentaliseren en om sensitief en responsief te reageren 
in deze spanningsvolle situatie. 
Dit wordt ouders in alle transparantie ook vooraf uitgelegd. 

Diagnostiektraject
Na het intakegesprek krijgen ouders een diagnostiek-
traject aangeboden. Dit kan bestaan uit een uitgebreide 
ontwikkelingsanamnese, met: 
• gerichte vragen over hoe ouders deze periode hebben 

ervaren (voor een inschatting van de representaties 
over het kind);

• een ouderanamnese over hun eigen achtergrond  
(leergeschiedenis voor mogelijke representaties);

• een observatie van de ouder-kindinteractie  
(met ouders apart); 

• een observatie met het gehele gezin (als er meer  
kinderen zijn); 

• een observatie op het kinderdagverblijf. 

Het gehele diagnostiektraject wordt doorlopen met 
dezelfde professionals die ook bij de intake aanwezig zijn 
geweest, zodat er een stevige werkrelatie kan worden 
opgebouwd. 
Voor een volledige casusconceptualisatie en advies  
over behandeling, worden de ouder-kindrelatie  
en de representaties van ouders geobjectiveerd  
(zie https://www.daimh.nl/wp-content/
uploads/2015/10/Screening.pdf) en worden bij iedere 
casus de bevindingen mede door middel van opnames van 
de ouder-kindobservaties voorgelegd en besproken in het 
multidisciplinair overleg. Binnen de (hoog-)specialistische 
GGZ bestaat een multidisciplinair team bij voorkeur uit 
minstens twee IMH-specialisten, kinder- en jeugdpsycho-
logen of orthopedagogen, een kinder- en jeugdpsychiater 
en kinderarts, een systeemtherapeut, een kinderfysiothe-
rapeut of psychomotore therapeut gespecialiseerd in sen-
sorische integratie en een logopedist. 

stand houden van deze problemen. De behandeling kan 
ook bestaan uit een geprotocolleerde interventie gericht 
op de problemen van de baby, als uit de analyse blijkt dat 
dit de beste insteek is. 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om te interveniëren 
op omgevingsfactoren, om de ervaren stress bij ouders te 
verlagen en zo hun (emotionele) beschikbaarheid te 
vergroten, waardoor de spanning in de relatie en daarmee 
regulatieproblemen van het kind kunnen verminderen.

Welke interventies er ook passend zijn binnen de IMH-
behandeling, het bevorderen van het mentaliserend 
vermogen van ouders is altijd een overkoepelend belang-
rijk doel. Hoe beter ouders in staat zijn zich te verplaatsen 
in de beleving van hun baby én zich bewust zijn van  
(de invloed van) hun eigen beleving op de relatie, des te 
beter het hen lukt om op structurele basis en toekomst-
bestendig de spanning op de relatie te verminderen en  
de emotionele veiligheid te bevorderen, ook in mindere 
tijden. Op die manier kan het van structurele invloed zijn 
op het herstel en de gezonde fysieke en emotionele 
ontwikkeling van het jonge kind.

Er zijn diverse behandelmethodieken die zich specifiek 
richten op het bevorderen van het mentaliseren bij 
ouders. Binnen het diagnostiek- en behandeltraject van 
IMH worden ouders als vanzelf meegenomen in het 
mentaliseren, om zo bewuster te zijn van hun eigen 
belevingswereld, die van hun kind en de invloed die er 
daardoor in de relatie is op elkaars gedrag en beleving 
(van emotie). Tijdens het diagnostiektraject wordt er  
een video-opname gemaakt van de ouder-kindinteractie, 
zodat in het adviesgesprek aan ouders kan worden 
teruggekoppeld hoe zij afgestemd of soms minder handig 
reageren in de interactie op hun kind en wat hierin een  
rol kan spelen. Hoewel een opname altijd spanningsvol is 
voor ouders (en soms voor de kinderen), is het een 
waardevol middel om ouders in staat te stellen de inter-
actie met hun kind vanaf de buitenkant te zien. De video-
feedback en de visuele ondersteuning die deze geeft, 
maken het voor de diagnosticus (en behandelaar) gemak-
kelijker te onderbouwen welke factoren in de interactie er 
de oorzaak van kunnen zijn dat een kind kan ontregelen, 
omdat het aan te wijzen is in de beelden. De adviezen die 
de afstemming in de interactie kunnen bevorderen, sluiten 
dan ook beter aan bij de eigen waarneming van de ouder. 
Deze videofeedback wordt om die reden ook gebruikt in 
diverse IMH-behandelingen.
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representaties die in de weg zitten (de ‘ghosts in the 
nursery’) te verminderen. Dit helpt bij het ontschuldigen 
en biedt ruimte aan gedrags- en interactieverandering. 
In de ouder-kindbehandeling wordt in interactiemomen-
ten met Boris, via spel en het terugkijken van video-opna-
mes, geoefend om steeds meer sensitief te reageren op 
zijn signalen en om expliciet te mentaliseren op frustratie-
momenten van Boris. Dit gebeurt door zijn emoties te 
ondertitelen en Boris te helpen deze te reguleren en hierin 
aanwezig en beschikbaar te blijven als ouder, zonder zelf 
te ontregelen in boosheid of terug te trekken uit machte-
loosheid. 

Op de hiervoor beschreven wijze wordt de logopedische 
behandeling, die een interventie is die zich specifiek richt 
op de kindfactoren (taalontwikkeling) ingebed in de 
relationele context, waardoor de kans op effect van de 
logopedische behandeling groter wordt, omdat de span-
ning in de relationele context zal afnemen en er meer 
ruimte ontstaat voor leren en ontwikkelen, zowel bij het 
jonge kind als bij de ouders.

Relationeel en ontwikkelings-
gericht, ouders willen graag  
een oplossing
Het moge duidelijk zijn dat de IMH-visie de therapeuten 
ondersteunt om de (regulatie)problematiek van het jonge 
kind ontwikkelingsgericht en binnen de relationele 
context te begrijpen en te behandelen, in plaats van het te 
zien als een (alleen medisch-biologisch) probleem van het 
kind zelf. Gezien de snelle ontwikkeling van het jonge kind 
en diens relationele afhankelijkheid van de directe 
verzorgers, spelen er altijd meerdere factoren een rol die 
de ontwikkeling van het jonge kind en de (regulatie)
problematiek beïnvloeden. Denk aan de omgevingsfacto-
ren, de ouderfactoren en de kindfactoren. 
Deze visie kan echter haaks staan op de verwachting die 
ouders kunnen hebben bij de start van een IMH-traject. De 
verwachting is veelal een oplossing voor het probleem van 
de specialist. Deze verwachting kan voortkomen uit het 
reguliere aanbod van de vele slaapcoaches en evenzoveel 
zindelijkheidstrainingen, opvoedboeken of adviezen uit 
bladen voor ouders van jonge kinderen. De belofte van 
deze adviezen en trainingen is dat kinderen leren regule-
ren door eenvoudige (gedragsmatige) interventies, zoals 
het inzetten van beloningsprogramma’s of het simpel 

Uit het diagnostiektraject van Boris en zijn ouders blijkt 
dat Boris een sociaal gericht jongetje is, dat adequaat  
reageert in het contact, maar dat een sterke eigen wil en 
een lage frustratietolerantie heeft. Er spelen geen aanwijs-
bare medische of neurobiologische problemen een rol in 
de problematiek. Boris’ taalbegrip lijkt in de interactie 
veel beter dan zijn taalexpressie. Hij kan zich dus moeilijk 
uiten. Het onbegrip van anderen lijkt een belangrijke rol te 
spelen in zijn boze reacties. Boris vraagt steeds vaker op 
een negatieve manier om aandacht, om op die manier 
enige controle te ervaren over zijn omgeving. De interactie 
tussen Boris en beide ouders blijkt overwegend gespannen. 
Boris is alert en controlerend in zijn gedrag en ouders  
reageren onmachtig. Zij blijken in een negatieve interactie-
spiraal terecht te zijn gekomen van vermijding of conflict, 
waarbij zij óf heel boos worden óf een uitbarsting van 
Boris proberen te voorkomen door hem af te leiden.  
Uit de ouderanamnese blijkt dat vader veel moeite heeft 
met het boze gedrag van Boris. Hij had zelf een autoritaire 
vader en verdraagt het niet als iemand hem commandeert. 
Dit leidt tot conflicten tussen ouders, omdat moeder sterk 
de neiging heeft Boris in bescherming te nemen. 

Behandeling
Geadviseerd wordt Boris aan te melden voor een logope-
disch onderzoek en behandeling gericht op de taalontwik-
kelingsproblematiek. Het gericht stimuleren van zijn 
taalexpressie is belangrijk om de cirkel van frustratie en 
zich niet kunnen uiten te doorbreken. Zie hiervoor ook 
https://www.kindenemotie.nl/images/stories/emotos/
brochure-EmoTOS_NvdBedem_juli-2018_Scherm-versie.pdf. 
Daarnaast wordt een ouder-kindbehandeling in combina-
tie met ouderbegeleiding geadviseerd, gericht op het 
veranderen van de negatieve interactiespiraal en het 
bewerken van de representaties van ouders die van 
invloed zijn op hun (emotionele) beschikbaarheid en 
opvoedgedrag ten aanzien van Boris. In de ouderbegelei-
ding is er aandacht voor psycho-educatie over de kindfac-
toren, zoals de taalontwikkelingsproblemen en het effect 
hiervan op de emotionele ontwikkeling en gedragsregula-
tie van Boris. Het doel is ouders bewust te maken van de 
extra behoefte en beschikbaarheid die Boris van ouders 
nodig heeft om te ontwikkelen in zijn regulatievaardig-
heden. 
Er is ook aandacht voor het herkennen van de representa-
ties van ouders zelf, wat hun gevoel van onmacht vergroot 
en een negatieve invloed heeft op de interactiepatronen. 
Met ouders wordt besproken wat er nodig is om de 
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leren in- en doorslapen, door bijvoorbeeld het huilen van 
het kind te negeren. Dit kan soms een snel (maar vaker 
een tijdelijk) effect hebben, als het ouders al lukt om 
consequent te blijven en door te zetten. Vaker komt een 
regulatieprobleem in soms een andere vorm in een 
volgende ontwikkelingsfase terug. Dit gebeurt vooral als 
er meerdere factoren een rol spelen in het ontstaan van de 
regulatieproblemen. 

Is verwijzing naar IMH-diagnostiek en behandeling dan 
altijd noodzakelijk? Het blijft lastig voorspellen wanneer 
mogelijk meerdere factoren een rol spelen in de proble-
matiek. Het helpt als de vroegsignalering en triage door 
(met IMH bekende of IMH-opgeleide) professionals goed 
georganiseerd is binnen de reguliere jeugdhulp en 
jeugdgezondheidszorg. Zij kunnen enerzijds tijdig herken-
nen of er sprake is van regulatieproblemen passend bij de 
ontwikkelingsfase of dat de spanning die is ontstaan in de 
ouder-kindrelatie mogelijk meer analyse en behandeling 
vereist om stagnatie van de ontwikkeling te voorkomen. 
Zij kunnen ook helpen bij een doorverwijzing om de 
verwachting van ouders van een IMH-traject realistisch te 
maken. Als ouders al voorkennis hebben over de vele 
factoren die een rol kunnen spelen in de regulatieproble-
men van hun kind, kan een IMH-traject mooi aansluiten bij 
het gezamenlijk mét ouders analyseren van de factoren 
die een rol kunnen spelen. Dit kan de werkrelatie en de 
effectiviteit van het traject bevorderen. 
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EINDTOETS 

1. Waarop richt het vakgebied van de Infant Mental Health 
zich NIET? 
• psychiatrische stoornissen bij jonge kinderen
• de ouder-kindrelatie en mogelijke verstoringen hierin
• regulatieproblemen bij jonge kinderen
• motorische stoornissen bij jonge kinderen

 
2. De IMH-visie is wetenschappelijk en klinisch onderbouwd. 

Uit welke theorieën wordt geput?
• ontwikkelingspsychologie, sociologie, gynaecologie, 

pedagogiek en de filosofie
• ontwikkelingspsychologie, neurobiologie, sociologie, 

pedagogiek, psychiatrie en (psychoanalytische) psycho-
therapie

• de orthopedagogiek, psychotherapie, filosofie, psychia-
trie en de gynaecologie 

 
3. Wat betekent ‘There is no such thing as a baby’? 

• Een baby bestaat in de relatie met en tot de ander, van-
wege diens fysieke en emotionele afhankelijkheid in de 
relatie met de belangrijke gehechtheidsfiguren, ook als 
het gaat om de ontplooiing van het kern-zelfgevoel van 
de baby.

• De baby is als een onbeschreven blad, en ontwikkelt 
zich onafhankelijk van zijn omgeving, waarbij alleen de 
kindfactoren invloed hebben op de ontplooiing van de 
baby.

 
4. Verschillende factoren kunnen leiden tot een ontregeling 

in de ouder-kindrelatie, wat tot uiting kan komen in  
regulatieproblemen bij het jonge kind. Tot welke factoren 
behoren: reflux, prikkelgevoeligheid en moeilijk tempera-
ment? 
• kindfactoren 
• ouderfactoren 
• omgevingsfactoren

 
5. Wat is een belangrijke voorspeller voor de kwaliteit van de 

gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind?
• de emotionele beschikbaarheid van de ouder
• de representatie van de ouder over het kind 
• een ‘angel in the nursery’

 

6. Wat is de ‘port of entry’?
• een interventie binnen de IMH-behandeling
• een uitkomst van de analyse in de diagnostische fase
• een factor uit de trias van Papoušek

 
7. Welke eerste hypothese is op grond van de aanmeld-

informatie in de eerste casus (Boris, de peuter die niet 
praat) van het artikel het meest waarschijnlijk?
• ouderfactoren 
• kindfactoren
• een combinatie van ouder- en kindfactoren
• hier heb ik nog onvoldoende informatie over 

 
8. Welke eerste hypothese is op grond van de aanmeld-

informatie in de tweede casus (de historie van de ouders 
van Boris) van het artikel het meest waarschijnlijk?
• ouderfactoren 
• kindfactoren
• een combinatie van ouder- en kindfactoren
• hier heb ik nog onvoldoende informatie over

 
9. Welke eerste hypothese is op grond van de aanmeld-

informatie in de derde casus ( de Russische achtergrond 
van de ouders van Boris) van het artikel het meest  
waarschijnlijk?
• ouderfactoren
• kindfactoren
• een combinatie van ouder- en kindfactoren
• hier heb ik nog onvoldoende informatie over

 
10.  Wat is het overkoepelende belangrijke doel binnen  

de IMH-behandeling?
• ouders leren consequent en eenduidig te handelen
• ouders leren zich bewust te zijn van hun eigen  

belevingswereld en die van hun kind
• ouders leren om beloningsprogramma’s in te zetten  

bij het opvoeden


