
 

 

Check je kennis 
 

Wat weet jij over: 

 Ja Nee 
Pre-verbale logopedie is een specialisatie binnen de logopedie gericht op 
kinderen onder de 2 jaar oud en behandelt ook eet - en drinkproblemen. 
Ontdek meer over deze specialisatie 

0 0 

   
Als een baby geboren is, krijgt een moeder altijd vergoede ondersteuning 
van een lactatiekundige. Lees meer over de inzet van geregistreerde 
lactatiekundigen 

0 0 

   
De ouder-baby interventie en de Well Mom-app zijn preventieve 
interventies die zich richten op depressieve klachten bij moeders 

0 0 

   
In mijn netwerk zit een kinderrevalidatiearts die regiehouder kan zijn 
over trajecten van kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek 

0 0 

   
Een TOP kinderfysiotherapeut biedt een erkend nazorgprogramma (TOP 
programma) aan te vroeg geboren kinderen en hun ouders. Dit 
programma is preventief en richt zich op de responsieve relatie tussen 
ouder en kind en bevordert ontwikkelingskansen. Ontdek een ToP-
kinderfysiotherapeut in jouw regio 

0 0 

   
In een kinderdagcentrum wordt monodisciplinair gewerkt. Lees meer 
kinderdagcentra 

0 0 

   
Elk ziekenhuis heeft een verpleegkundige die is opgeleid tot 
babyconsulent 

0 0 

   
Ouders met psychosociale of medische problemen kunnen via de 
gemeente een beroep doen op een Sociaal Medische Indicatie (SMI) voor 
vergoede kinderopvang. Lees meer over benutten van SMI in Nederland. 

0 0 

   
Ons team heeft voldoende kennis over medische en genetische 
aandoeningen en verwijst door indien nodig 

0 0 

 

https://www.nvlf.nl/kennis/register-preverbale-logopedie/
https://www.nvlborstvoeding.nl/
https://www.nvlborstvoeding.nl/
https://www.nji.nl/interventies/ouder-baby-interventie
https://www.trimbos.nl/aanbod/interventies/interventie/wellmom-blijf-positief-tijdens-en-na-je-zwangerschap
https://www.zorgkaartnederland.nl/revalidatiearts/kinderrevalidatie
https://www.top-eop.nl/17/zoek_therapeut
https://www.top-eop.nl/17/zoek_therapeut
https://landelijk.socialekaartnederland.nl/rubrieken/opvoeden-en-opgroeien/kinderdagcentrum-kdc
https://babyconsulentennederland.nl/
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/i-o-research/preventieve-werking-sociaal-medische-indicatie.9556691.lynkx
https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/ziektebeelden.php
https://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/ziektebeelden.php


 

 

Wat zit er in jouw regio?  

 Ja Nee 
In onze regio zit een IMH-team of zitten meerdere IMH-teams 0 0 
   
In onze regio zijn IMH-specialisten werkzaam. Vind een IMH-specialist in 
jouw regio 

0 0 

   
Onze regio heeft een IMH regionetwerk dat ondersteund wordt door 
IMH Nederland 

0 0 

   
Ik ken in onze regio de projectleider Kansrijke Start 0 0 
   
Onze gemeente heeft een beleidsmedewerker onderwijs & kinderopvang 
en ik heb daar contacten mee 

0 0 

   
Ik weet waar de GOAB-middelen (gemeentelijk 
onderwijsachterstandsbeleid) in onze regio voor worden ingezet bij jonge 
kinderen. Meer informatie over GOAB 

0 0 

   
Onze regio heeft een POP-poli (poli voor psychiatrie, obstetrie en 
pediatrie). Vind een POP-poli bij je in de buurt 

0 0 

   
Zwangeren worden in onze regio gescreend met de Mind2Care 0 0 
   
In mijn regio werkt de volwassen GGZ samen met jeugdzorg in 1 team. 
Lees meer over contextueel werken 

  

   
Om aanpak van kindermishandeling te verbeteren kan je in onze regio 
subsidie aanvragen bij Geweld Hoort Nergens Thuis 

0 0 

 

 

https://www.daimh.nl/imh-specialisten-kaart/
https://www.imhnederland.nl/regionetwerken/
https://www.kansrijkestartnl.nl/lokale-coalities
https://goab.eu/C11-Home.html
https://lkpz.nl/behandelcentra
https://mind2care.nl/
https://www.contextueelwerkers.nl/organisatie/p/contextuele-therapie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/04/25/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

