Jonge kind samenwerking in Nederland
In Nederland zijn er vele beroepen en sectoren die gezinnen met jonge kinderen
ondersteunen. IMH Nederland heeft naar een model gezocht,waarbij je meer overzicht hebt
over al die verschillende sectoren. Dit model is weergegeven in een overzichtskaart, waarin
de geboortezorg - en jonge kindketen verdeeld is over vijf domeinen.
Het model is gebaseerd op de domeinindeling van Zero to Three. IMH Nederland heeft dit
omgezet naar de Nederlandse situatie, met bijbehorende financieringsstromen. Ook heeft
IMH Nederland een beroepenlijst gemaakt per domein (pagina 2 en 3). Op die manier kan je
systematisch in beeld krijgen of je binnen je regio oog hebt voor de diverse professionals die
ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen. Daarnaast kun je in je eigen regio
je kennis checken aan de hand van een aantal voorbeeldvragen (pagina 4 en 5).

Infant Mental Health als dezelfde taal in alle domeinen
Het model geeft weer hoeveel verschillende professionals betrokken kunnen zijn bij een
gezin. Vaak wordt in de praktijk duidelijk dat ieder daarbij zijn eigen achtergrond heeft.
Eenzelfde taal om gedrag van kinderen en/of ouders te signaleren, te verklaren en er
eenduidig naar te handelen, versterkt goede zorg. Het gedachtegoed Infant Mental Health
helpt professionals om op vanuit eenzelfde visie te werken, zodat de zorg veel effectiever is.

Indien de afbeelding niet goed leesbaar is: bekijk hier de overzichtskaart
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Overzicht organisaties/vakgebieden per domein
Domein
Lichamelijke gezondheid

Wie
❏ Ziekenhuis: onder meer gynaecologie, neonatologie,
kindergeneeskunde, medische psychologie, moeder-baby unit,
POP-poli, 2e lijns verloskunde
❏ Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)
❏ 1e lijn verloskundige praktijken
❏ Fertiliteitskliniek
❏ Abortuskliniek
❏ Huisarts
❏ Praktijkondersteuner huisarts (POH)
❏ Auditieve ondersteuning
❏ Visuele ondersteuning
❏ Revalidatie
❏ 1e lijns professionals vergoede zorg o.m.:
❏ lactatiekundige
❏ (kinder) fysiotherapie
❏ TOP- kinderfysiotherapeut
❏ (preverbale) logopedie
❏ (kinder) ergotherapie
❏ (kinder) diëtist
❏ ...

Domein
Geestelijke gezondheid

Wie
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Domein
Veiligheid & bescherming

Jeugd basis - en specialistische GGZ
Jeugdzorg
Basis en specialistische Volwassen GGZ
(L)VB zorg kind, jeugd en volwassen
Praktijkondersteuner huisarts (POH)
Verslavingszorg
1e lijn psychologie volwassenzorg
1e lijn psychologie jeugd & gezin
...
Wie

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Jeugdbescherming
Veilig Thuis
Raad voor de Kinderbescherming
Politie - wijkagent, zedenonderzoek
Centrum seksueel geweld
Vrouwenopvang
Kinder - en familierechter
...
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Domein
Preventie,
vroegsignalering en
(vroeg)interventie

Wie
❏ Jeugdgezondheidszorg (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen,
orthopedagogen, beleidsmedewerker)
❏ Preventie-afdeling gemeente/inrichting voorveld gemeente
❏ Sociaal domein gemeente: jeugdteam, WMO-team & Werk - en
inkomen - zowel collega’s van de toegang als beleidsmedewerkers
❏ Projectleider Kansrijke Start of Goede Start
❏ Integrale Vroeghulp
❏ 1e lijns professionals onvergoede zorg o.m.
❏ doula/zwangerschapscoaches
❏ baby - en kindercoach,slaapcoach, coach
❏ babyconsulent
❏ draagdoekconsulent
❏ haptotherapeut
❏ osteopaat
❏ ...

Domein
(Voor)school

Wie
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Kinderopvangorganisaties
Peuterspeelzaal
Gastouderbureau
(Speciaal) Basisonderwijs
(Speciaal) Voortgezetonderwijs
Voor - en vroegschoolse educatie (VVE)
Beleidsadviseur gemeente kinderopvang
Uitvoeringsinstituut Werkgeversverzekering (UWV)
Arbodienst
Jobcoaches, reintergratiecoaches
Asielzoekerscentrum
...

Versie april 2021 - organisatie-overzicht gebaseerd op de overzichtskaart IMH Nederland. Bovenstaande lijst
wordt steeds actueel gehouden, download de laatste versie op de toolbox IMH Nederland.
Vragen of aanvullingen? Mail naar info@imhnederland.nl
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