
Regio Netwerk Infant Mental Health Vechtdal (Dalfsen, Hardenberg, Ommen)

Op dinsdagavond 2 maart hebben we gezamenlijk met in totaal meer dan 100 professionals
een kick-off gehouden van het netwerk IMH Vechtdal! Deze avond werd geïnitieerd door een
aantal professionals uit deze regio, die samen het kernteam IMH Vechtdal vormen (zie
onderaan dit document). Tijdens deze avond hebben we stilgestaan bij wat IMH is en de
leden van de kerngroep hebben iets verteld over hun eigen werk binnen het werkveld voor
jonge kinderen en hun gezinnen. Al met al een zeer geslaagde kick-off en een mooie basis
voor een verdere regio-samenwerking!

Breder in Nederland worden er binnen specifieke regio’s allerlei IMH netwerken opgezet.
IMH Nederland biedt onder andere voor professionals ondersteuning in het opzetten van
netwerken met als doel verbindingen leggen tussen basisvoorzieningen, ziekenhuiszorg,
voorveld, voorschool en 1e en 2e lijnszorg. Deze netwerken worden of zijn al over geheel
Nederland uitgerold.

Omdat het inmiddels alweer even geleden is en er natuurlijk nog veel meer professionals in
onze mooie regio werken, in dit document een samenvatting, overzicht en vervolg van IMH
Vechtdal.

Wat is Infant Mental Health in het kort?

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen doordat ze steeds in contact zijn met anderen. Ze
geven daarbij de voorkeur aan hun ouders of belangrijkste verzorgers. Aan de ene kant zijn
ze in contact met de ouder vanwege basisbehoeften als eten, drinken en fysieke veiligheid.
Aan de andere kant hebben ze de ouder nodig voor hun emotionele behoefte als regulatie,
emotionele veiligheid, warmte en geborgenheid. De ouder-kind relatie speelt daarom een
belangrijke rol bij de ontwikkeling van jonge kinderen. In een veilige ouder-kind relatie
ontwikkelen jonge kinderen zich het meest optimaal. Infant Mental Health (IMH) heeft oog
voor het samenspel tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kind relatie in de
periode van zwangerschap (-9 maanden) tot 5 jaar.

Professionals die vanuit de IMH-visie denken en werken, kijken breed naar het
ontwikkelingsverloop van het kind, de ouder én de ouder-kind relatie. Preventie, signalering
en zo nodig behandeling inzetten is hierbij erg belangrijk. Het werkveld van Infant Mental
Health is dan ook multidisciplinair met aandacht voor alle verschillende domeinen van de
ontwikkeling van alle gezinsleden.

Infant Mental Health vormt zich als een paraplu boven allerlei belangrijke elementen binnen
de zorg aan (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen. In de blog van Zillah Holtkamp
(IMH-specialist DAIMH & GZ-psycholoog) is daar meer over te lezen. Marja Rexwinkel
(IMH-specialist DAIMH & klinisch psycholoog) noemt het IMH-gedachtegoed in haar vlog
een manier om transdisciplinair te werken; een eenduidige wijze van denken en handelen
die zorgt dat allerlei professionals uit diverse sectoren dezelfde taal gaan spreken.

https://www.imhnederland.nl/betekenis-imh/
https://www.youtube.com/watch?v=HOKp2lLPaBQ


Meer achtergrondinformatie over Infant Mental Health is te vinden op:
https://www.imhnederland.nl/infant-mental-health/

Wat is het doel van het netwerk IMH Vechtdal?

Zoals beschreven gaat de ontwikkeling van het (zeer) jonge kind in een razendsnel tempo
en weten we dat juist in deze fase de basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling. Juist
daarom is de wens vanuit het opzetten van dit netwerk om elkaar te vinden, samen te
werken, van elkaar te leren en zo optimaal mogelijke zorg en ondersteuning voor jonge
kinderen en hun ouders te kunnen bieden.

Daarbij is een doel om de ketensamenwerking te versterken en (nog) preventiever met
elkaar te gaan werken. En daarnaast ook met het IMH Vechtdal netwerk op de hoogte te
blijven en te ontwikkelen, gebruikmakend van de mogelijkheden van IMH Nederland.

Het is prettig om korte lijnen als professionals te hebben om snel gebruik te kunnen maken
van elkaars expertise. Vanuit het IMH-gedachtegoed zeggen we dat alle professionals elkaar
nodig hebben. Dit maakt dat IMH juist domeinoverstijgend is. Iedere professional is daarbij
even belangrijk in deze keten, ook naar ouders toe.

Het doel van het netwerk is om met elkaar te zorgen voor een goede start en eerste
levensjaren voor elk kind in het Vechtdal!

Voor wie?

Voor iedere professional die werkt met jonge (ongeboren) kinderen en hun gezinnen. Dit is
een breed veld. Te denken valt aan de domeinen:

- Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

- (para) medici als huisartsen, kinderartsen etc.

- Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, speltherapeuten

- Geboortezorg: verloskundige, kraamzorg, lactatiekundigen

- Gemeente: samen doen teams, (algemeen) maatschappelijk werk

- Jeugdbescherming

- Gezinshulpverleners

- Kinderopvang en scholen

- Diverse behandelgroepen in de regio

- Jeugd ggz en bredere zorg: therapeuten,
(GZ-)psychologen/orthopedagogen/psychiaters.

https://www.imhnederland.nl/infant-mental-health/
https://www.imhnederland.nl/infant-mental-health/


Waar vind ik informatie over het netwerk IMH Vechtdal?

https://www.imhnederland.nl/imh-vechtdal/

Wat gaan we concreet doen?

▪ Regiobijeenkomsten Vechtdal:

Twee keer per jaar thema-avonden. Leren van elkaar! Heb je een idee voor de
invulling? Laat het ons weten, we staan open voor suggesties.

o Zet alvast in de agenda; 9 november 2021 (vooralsnog online via Zoom)

▪ Elkaar vinden op casusniveau:

o Deze bestaat uit professionals om casuïstiek te bespreken

o Bestaande uit professionals uit verschillende domeinen. Hoe we dit precies
gaan doen, moeten we nog met elkaar vorm geven. Wil jij ook een
bijdrage leveren en hierbij aansluiten? Heel graag! Laat het ons weten!

▪ Mogelijkheid tot scholing, intervisies en online community binnen het aanbod van
IMH Nederland (vrijblijvend). Hou hiervoor www.imhnederland.nl in de gaten!

Hoe kan ik meer informatie krijgen of contact opnemen?

IMH Vechtdal kernteam bestaat uit:

Anne Vink (orthopedagoog, GZ-psycholoog i.o. IMH-specialist, Accare)
a.vink@accare.nl

Elsbeth van Eerde (orthopedagoog, GZ-psycholoog Baalderborg Groep)
e.vaneerde@baalderborggroep.nl

Minarda Bosman (Medisch Maatschappelijk Werk en IMH-consulent Saxenburgh)
mi.bosman@sxb.nl

Miranda Breukelaar (orthopedagoog Jeugdgezondheidszorg, GGD IJsselland)
m.breukelaar@ggdijsselland.nl

https://www.imhnederland.nl/imh-vechtdal/
http://www.imhnederland.nl/

