AANDACHT VOOR DE OUDER-KIND RELATIE
VANUIT DE INFANT MENTAL HEALTH (IMH) VISIE
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Waar let ik op?

kindrelatie. Ze verwachten dat ouders eventuele

Wanneer verwijzen naar een IMH specialist?

Kom jij als professional in contact met ouders van

problemen die ze hebben zelf aankaarten. Niet alle

Als wat je gezien en gehoord hebt reden geeft tot

baby’s en jonge kinderen dan is het waardevol om te

ouders zullen dat echter doen. De volgende vragen

zorg dan is verwijzen naar een IMH Specialist

weten waar je op moet letten in de ouder-kind relatie.

kunnen helpen om het gesprek te openen met een

passend. Neem laagdrempelig contact op met een
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IMH Specialist voor consultatie.
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onderbuikgevoel waar ze op vertrouwen, maar hoe
maak je dat concreet? Wat kun je opmerken door de
interactie tussen ouder en kind te observeren?
Welke vragen kun je stellen om inzicht te krijgen in
de ouder-kind relatie?
Wat kan je zien bij het kind en de ouder?
Het kind
•

kijkt weg van de ouder

•

initieert geen contact

•

laat zich moeizaam troosten door de ouder

•

klampt zich erg vast aan de ouder

•

overstrekt zich

De ouder
•

houdt afstand van het kind

•

toont weinig affectie richting het kind

•

praat boos tegen of over het kind

•

reageert weinig op het kind (vb. ouder is stil of
heeft een vlakke gezichtsuitdrukking

De Informatiekaart Signaleren en ondersteunen van

Voorbeeldvragen
•

Hoe is het om ouder te zijn van….?

•

Hoe ervaar je de band met je kindje?

•

Zijn er momenten dat jij je kindje niet goed
begrijpt? Hoe is dat voor jou?

•

jou en wat doe je?
•

ouder en geeft tips voor de hulpverlener.

Lukt het jullie een nieuwe balans te vinden in
jullie leven, nu jullie kindje er is?

•

Waaraan zie jij het als je kindje iets van je
nodig heeft?

de ouder steun kan gebruiken bij het vormgeven aan
ouderschap en het versterken van de ouderkindrelatie? Ook dan kan een IMH Specialist helpen.
Op de website van de DAIMH en WAIMH Vlaanderen
vind je IMH Specialisten in jouw regio. Ook op de
website van IMH-Nederland kun je IMH professionals
vinden.

Leestips
-

(het NIP, de NVO,
de DAIMH en

gezegd wordt, maar ook hoe het gezegd wordt. Naast
en lichaamshouding relevant.

Babywerk).
-

De ouder komt moeilijk of niet tot een
antwoord

•

De ouder vertelt iets naars met een vlakke of
positieve gezichtsuitdrukking

•
Wat kan je vragen aan de ouder?

invloed kunnen zijn op de ouder-kind relatie
-

•

De ouder wordt overspoeld door emoties

•

De ouder geeft aan geen of een negatieve
band te ervaren
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van de ouder-kindrelatie; (Babykennis)
-

Richtlijn ouder-kind relatie (NCJ); handvatten
voor het handelen van professionals tijdens
contact met jeugdigen van -9 maanden tot 18
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gesprek aan te gaan als er zorgen zijn over de ouder-

Risicokaart ouder-kindrelatie (Jeugd GGZ en

van risico- en beschermende factoren die van

De ouder praat op een vijandige toon over het

Sommige hulpverleners vinden het lastig om het
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IMH Centrum Ouder Kind Lijn); een overzicht

Zorgsignalen
•

en

kritieke dagen

observeren belangrijk. Je let niet alleen op wat er
de woorden zijn o.a. de gezichtsuitdrukking, intonatie
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Voor het betekenis geven aan de antwoorden blijft

de ouder-kindrelatieLeestip3 biedt een overzicht van
signalen in gedrag en gevoel van zowel kind als

Als je kindje aan het huilen is, hoe is dat voor

Maak je je geen grote zorgen maar denk je wel dat

jaar oud en hun ouders.
-

IMH Nederland; voor matching, informatie en
toolboxen voor ouders en professionals
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