RINO Vlaanderen - IMH-opleiding ‘van 0 tot 5’
Draaiboek eerste opleidingsjaar 2017-2018

Inleiding
Infant Mental Health (IMH) staat voor het multidisciplinaire professionele veld van
onderzoek, praktijk en beleidsvorming dat zich bezig houdt met het verlichten van lijden en
het vergroten van de sociale en emotionele competentie van jonge kinderen (Zeanah, 2009).
Infant Mental Health kende internationaal gedurende de afgelopen 35 jaar een toenemend
belang.

Onderzoek

binnen

genetica,

neurowetenschappen,

kinderontwikkeling

en

ontwikkelingspsychopathologie toonde de afgelopen decennia aan dat baby’s en zeer jonge
kinderen competente wezens zijn. Ze beschikken over de capaciteit om emoties te ervaren, te
reguleren en te uiten, om interactie aan te gaan en intieme relaties uit te bouwen, om te leren,
de omgeving te exploreren en deze te beïnvloeden. Deze competenties worden optimaal
verworven binnen een context van een zorgdragende omgeving (gezin, familie, gemeenschap
en cultuur). Het ontwikkelen van deze capaciteiten staat synoniem voor een gezonde sociale
en emotionele ontwikkeling (Zero to Three, 2001). Deze bevindingen onderstrepen zowel het
belang van vroege ervaringen van kinderen op hun verdere ontwikkeling, als de invloed van
de vroege verzorger- kind interacties waarbinnen deze ervaringen tot stand komen. De
benadering van deze doelgroep is dan ook zeer specifiek. Werken met deze doelgroep vereist
een dynamische en brede visie op hoe kinderen en ouders ontwikkelen en elkaar beïnvloeden.
In Vlaanderen groeit tot op heden de aandacht voor de complexiteit van de vroege
ontwikkeling van het kind en van zijn interacties met de omgeving. De laatste jaren ontstaan
steeds meer initiatieven om professionele geestelijke gezondheidszorg te bieden aan de
allerkleinsten en om wetenschappelijke inzichten omtrent zeer jonge kinderen en hun
omgeving te verfijnen en verder te onderbouwen. Deze initiatieven staan naast een jarenlange
traditie van professionele zorg en opvolging van het zeer jonge kind vanuit de
consultatiebureaus van Kind en Gezin.
RINO Vlaanderen biedt via de opleiding ‘Van nul-tot-vijf’ een klinisch georiënteerde
opleiding gericht op baby’s, jonge kinderen en hun omgeving, die aansluit bij actuele
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internationale ontwikkelingen. De opleiding is multi-theoretisch in die zin dat ze een
ontwikkelings- en gezinsperspectief integreert en bouwt op zowel psychodynamische als
empirische inzichten. Het verwerven van klinische vaardigheden die vertrekken vanuit het op
een systematische manier leren kijken naar baby’s en jonge kinderen in relatie tot hun
ouders/gezin/bredere omgeving, neemt een centrale plaats in tijdens de opleiding. Tenslotte
wordt beoogd dat deelnemers na afloop van de opleiding een bijdrage kunnen leveren aan het
diagnosticeren van mogelijke verstoringen in de ontwikkeling en ouder-kind interactie, aan
de ouder-kind behandeling en zicht hebben op de brede waaier van interventie- en
preventiemogelijkheden.
De opleiding is ontwikkeld ten behoeve van professionelen die baby’s/jonge kinderen en hun
ouders/verzorgers als doelgroep hebben. Daarbij denken we aan professionelen met als
vooropleiding

een

master

in

de

Psychologie,

Pedagogische

Wetenschappen,

Kinderpsychiatrie, Pediatrie. Ook professionelen met een bachelordiploma in het domein van
de menswetenschappen, met een grote interesse en al enige ervaring met deze doelgroep,
kunnen zich kandidaat stellen voor de opleiding. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in
staat zijn om over hun persoonlijk functioneren in het werkveld te reflecteren.
De opleiding biedt een breed perspectief, aangezien Infant Mental Health een veelheid aan
vakgebieden en disciplines bestrijkt. De opleiding is geen psychotherapieopleiding, maar
biedt specialistische kennis en vaardigheden die voor de doelgroep infants een extra
verdieping betekenen van hun oorspronkelijke vooropleiding.

INHOUD VAN DE OPLEIDING
De opleiding kent drie pijlers die doorheen de verschillende opleidingsdagen aan bod komen.
In de pijler ontwikkeling wordt tijdens het eerste jaar stilgestaan bij de vroege
kinderontwikkeling, de ontwikkeling van ouderschap en de ontwikkeling van vroege ouderkind interactie/ intergenerationele processen. Tijdens het tweede jaar komt ontwikkeling in
bijzondere omstandigheden aan bod, zoals prematuriteit, armoede, adoptie, adolescent
ouderschap, interculturaliteit, migratie, …Een tweede pijler bestaat uit inzichten rond
interventie vanuit Infant Mental Health. In het eerste jaar worden zowel de context rond het
Infant Mental Health denken (basisprincipes, maatschappelijk belang, historische traditie,
culturele aspecten, economische belangen, …) als de IMH-visie met zijn dynamische en
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systemische elementen besproken. Assessment van het jonge kind in relatie tot zijn gezin
(Zero to Five) , risico- en protectieve factoren, kwetsbaarheid, veerkracht en herstel, zijn
topics die tevens deel uitmaken van dit pakket. In het tweede jaar ligt de focus op meer
gerichte methodes en modellen om te interveniëren en te behandelen (bv. Watch Wait and
Wonder, Vijfgesprekkenmodel). Toepassingsgebieden en preventiedomeinen worden tevens
aangereikt (bv. beleidsbeslissingen vanuit de IMH-visie, leiding geven vanuit IMH-visie,
organisatie van psycho-educatie voor ouders, …) tijdens dit tweede jaar. Een derde pijler
waaraan groot belang gehecht wordt in de opleiding, is deze van het ontwikkelen van
competenties zoals observeren, luisteren, emotioneel beschikbaar zijn en hierover reflecteren,
die het basisinstrumentarium vormen van de IMH-deskundige. Het accent ligt hierbij op
ervarend leren. We gaan dus aan de slag met enkele middellange observatie-opdrachten in
diverse settings (kinderdagverblijf, gezin, …), waarbij de specifieke methode om te
observeren op voorhand wordt besproken. In het tweede jaar worden deze competenties
verder aangescherpt met opdrachten binnen de professionele praktijk.

HOE IS DE OPLEIDING GEORGANISEERD?
De opleiding wordt georganiseerd in Leuven, loopt over twee jaar en vindt plaats op 18
dinsdagen per jaar van 9u30 tot 16u30. Per opleidingsdag worden twee seminaries van
telkens drie uren voorzien. Een overzicht van de inhoudelijke topics die tijdens de seminaries
besproken worden, is beschikbaar bij het begin van elk opleidingsjaar. Het theoretisch
onderwijs betreffende de pijlers ontwikkeling en interventie vindt plaats in plenaire groep. De
besprekingen van de observatieopdrachten wordt in subgroepen georganiseerd.
Naast deze seminariebijeenkomsten zullen deelnemers tijd moeten voorzien voor het
uitvoeren van de observatie-opdrachten, de verslaggeving hierover en de literatuurstudie ter
voorbereiding van de seminaries. Aan het einde van de opleiding wordt tevens van de
deelnemers een werkstuk verwacht waarin aangegeven wordt hoe het IMH-denken in het
reflecteren over aspecten vanuit het eigen werkveld, wordt toegepast. Wat betreft
tijdsinvestering moet u rekening houden met – over de periode van twee jaar – in totaal 216
uren aan seminarie bijeenkomsten, 240 uren literatuurstudie en ongeveer 120 uren voor de
observatie-opdrachten.

Tot

slot

behoeft

het

afsluitende

werkstuk

eveneens

een

tijdsinvestering van ongeveer 50 uren. Om het certificaat van IMH-deskundige te kunnen
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behalen is een deelname van minimum 90% vereist aan alle opleidingsonderdelen, alsook het
afwerken van het werkstuk.
DOCENTEN
Coördinatie:
Prof. Dr. Nicole Vliegen, Klinisch psycholoog, Kinderpsychotherapeut, verbonden aan de
onderzoeksgroep Klinische Psychologie (KLIP) KULeuven.
Martine Sucaet, Klinisch psycholoog, Kinderpsychotherapeut, werkzaam met infants in
CGG-VBO Leuven.
Ilse Vansant, Klinisch psycholoog, Kinderpsychotherapeut, werkzaam met infants in
Universitaire Kinder-en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA)- ZNA Middelheim en in
privépraktijk.

Andere docenten:
Guy Couturier (Klinisch psycholoog, privépraktijk te Wijchen en Nijmegen); Patrick Meurs
(Prof., Klinisch Psycholoog, onderzoeksgroep Klinische Psychologie KU Leuven, HU
Brussel); Marja Rexwinkel (Klinisch psycholoog, Infant Mental Health praktijk
Kabouterhuis); Eileen Tang (Klinisch psycholoog, Dra, onderzoeksgroep Klinische
Psychologie KU Leuven);

Sarah Vanden Avenne (Pedagoog, stafmedewerker Kind en

Gezin); Ann Verhaert (Klinisch psycholoog, AZ Sint-Jan Brugge).
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Opleidingsdag 1. 26 september 2017
IMH-visie en visie omtrent de opleiding
Martine Sucaet, Ilse Vansant & Nicole Vliegen

Doel van deze opleidingsdag
Kennis maken met de groep, een beeld krijgen van het gehele opleidingstraject, met inbegrip
van de observatie-opdracht.
Kennis maken met waar Infant Mental Health (IMH, Weatherston, 2000) voor staat: het
multidisciplinaire professionele veld van onderzoek, praktijk en beleidsvorming dat zich
bezig houdt met het verlichten van lijden en het vergroten van de sociale en emotionele
competentie van jonge kinderen (Zeanah, 2009).

Werkwijzen
Theoretische toelichting, literatuurbespreking, beeldmateriaal en 1° reflectie over de eigen
praktijksetting.
Er is een persoonlijke map voorzien voor elke deelnemer.

Literatuur
Verplicht
Weatherston, D. (2000). The Infant Metal Health specialist. Zero to Three, 3-10.
Zeanah, Ch., & Doyle Zeanah, P. (2009). The scope of Infant Mental Health. In Ch. Zeanah
(Ed.). Handbook of Infant Mental Health, 3d Edition. New York/ London: The
Guilford Press.
Visie Infant Mental Health. Visietekst WAIMH-Vlaanderen.

Suggesties
Zie map
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Opleidingsdag 2. 10 oktober 2017
Kijken en luisteren naar de baby en zijn ouders, ‘parler vrai’ (Nicole Vliegen)
Zwangerschap en pril ouderschap (Nicole Vliegen)

Doel van deze opleidingsdag
Kijken en luisteren naar de baby en zijn ouders, ‘parler vrai’
Er wordt stilgestaan bij de basisvaardigheden in het werken met jonge kinderen en hun
ouders: met name op het ‘kijken’ en ‘luisteren’, en op het vervolgens ‘zoeken naar woorden
voor ervaringen’. We staan stil bij de inzichten van Françoise Dolto en Esther Bick, en
oefenen het ‘kijken’ en ‘luisteren’ aan de hand van opdracht en rollenspel.

Zwangerschap en pril ouderschap
In dit deel staan we stil bij de psychologie en de psychopathologie van de zwangerschap en
van pril ouderschap: hoe wordt zwanger zijn beleefd door beide ouders? Wat kan de beleving
hierrond in de war brengen en complexer maken voor aanstaande ouders? En hoe kan dit de
ontwikkeling van ouderschap voor de volwassene bemoeilijken?

Literatuur
Verplicht
“Kijken en luisteren”
Leroy, C. & Vliegen, N. (2009). Horen, zien en spreken. Psychoanalytisch werken met
baby’s en ouders. In N. Vliegen & C. Leroy (Red.). Horen, zien en spreken.
Psychoanalytisch werken met baby’s en ouders. Reeks Psychoanalytisch Actueel.
Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
Weatherston, D. (2000). The Infant Metal Health specialist. Zero to Three, 3-10.
Zeanah, Ch., & Doyle Zeanah, P. (2009). The scope of Infant Mental Health. In Ch. Zeanah
(Ed.). Handbook of Infant Mental Health, 3d Edition. New York/ London: The
Guilford Press.
Visie Infant Mental Health. Visietekst WAIMH-Vlaanderen.
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Zwangerschap en pril ouderschap
Vliegen, N., m.m.v. Leroy, C. & Meurs, P. (2006). Hfdst 3. De baby en zijn ouders. Twee
partners in ontwikkeling. In Kleine baby’s, prille ouders. Samen in ontwikkeling. Leuven/
Leusden: Acco.
Vliegen, N. & Rexwinkel, M. (2011). Moeder en vader worden. De geboorte van ouderschap
en gezin. In M.J. Rexwinkel, M.G.J. Schmeets, C.H. Pannevis en H.H.F. Derkx
(Red.). Handboek Infant Mental Health.

Suggesties
Grienenberger, J., Kelly, K., & Slade, A. (2005). Maternal reflective functioning, motherinfant affective communication and infant attachment: Exploring the link between
mental states and observed caregiving behavior in the intergenerational transmission
of attachment. Attachment and Human Development, 7, 299-311.
Slade, A., Cohen, L., Sadler, L. & Miller, M. (2009). The psychology and psychopathology
of pregnancy. Reorganization and transformation. In Ch. Zeanah Jr. (Ed). Handbook
of Infant Mental Health, Third Edition. New York London: The Guilford Press. p2239.
Sorensen, P. (1997). Thoughts on the containing process from the perspective of
infant/mother relations. In S. Reid (Ed.). Developments in infant observation. The
Tavistock Model. New York: Routledge.
Stern, D. (1995). The motherhood constellation. A unified view of parent-infant
psychotherapy. New York: Basic Books. Ch 2. The parent’s representational world.
(p18-40).
Winnicott, D.W. (1958). Primary Maternal Preoccupation. In D.W. Winnicott, Collected
Papers: through paediatrics to psycho-analysis (pp. 300-305). London: Tavistock.
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Opleidingsdag 3. 24 oktober 2017
IMH-visie in de eigen praktijk (Martine Sucaet)
Maatschappelijke visie op baby’s en ouders (S. Vanden Avenne)

Doel van deze opleidingsdag
IMH-visie in de eigen praktijk
Verdere reflectie over het implementeren van de Infant Mental Health (IMH) visie in het
professionele veld. Discussie over de gevolgen van het al dan niet opzetten van deze bril bij
het werken met jonge kinderen en hun context. Dit gebeurt aan de hand van
literatuurbespreking, bespreking van aanmeldingen of situaties uit de eigen praktijksetting.
Maatschappelijke visie op baby’s en ouders
K&G heeft een bijzondere preventieve aandacht voor alle gezinnen in de vroegste fase van
gezinsvorming. In deze bijdrage wordt de maatschappelijke visie op infants en ouders
toegelicht, van waaruit K&G de alertheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het
kind opvolgt en ondersteunt binnen de gewone opvoedingssituatie, en hoe daarbij wordt
uitgegaan van een relationele, gehechtheids- en ontwikkelingsgeoriënteerde perspectieven.
We beogen ouders te ondersteunen bij de dagelijkse vragen en zorgen omtrent ontwikkeling,
ouderschap en opvoeding, en hun competenties als ouders te bevestigen, ook ter preventie
van grotere problemen. Er gaat daarbij veel aandacht naar het bieden van een goede en
vertrouwvolle relatie met het gezin, zodat het gezin een aanspreekpunt heeft op momenten
dat iets moeilijker loopt.

Literatuur
Verplicht
IMH-visie in de eigen praktijk
Weatherston, D. (2000). The Infant Metal Health specialist. Zero to Three, 3-10.
Zeanah, Ch., & Doyle Zeanah, P. (2009). The scope of Infant Mental Health. In Ch. Zeanah
(Ed.). Handbook of Infant Mental Health, 3d Edition. New York/ London: The
Guilford Press.
Visie Infant Mental Health. Visietekst WAIMH-Vlaanderen.
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Maatschappelijke visie op baby’s en ouders
Geenen, G. & Corveleyn, J. (2010). Helpende handen: Gehechtheid bij kwetsbare ouders en
kinderen. Leuven: Lannoo Campus. (p163-220).
Van den Bruel, B., Geenen, G. & Vanden Avenne, S. (2009). Belangrijke elementen voor de
basishouding van een regioteamlid vanuit een psychodynamische invalshoek en vanuit
de gehechtheidstheorie. Intern document Kind en Gezin.
Vanden Avenne, S. (2012). De basishouding voor zorgverleners bij Kind en Gezin: aangaan
en ondersteunen van betekenisvolle en affectieve relaties. Psyche, Jaargang 24(3).
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Opleidingsdag 4. 7 november 2017
Ontwikkeling (1): Van regulatie naar gehechtheid: klinische vensters op kind-ontwikkeling
en ouder-kind interactie (Nicole Vliegen)
Ontwikkeling (2): Ontwikkeling van affect en zelf (Nicole Vliegen)

Doel van deze opleidingsdag
Ontwikkeling (1): Van regulatie naar gehechtheid: klinische vensters op kind-ontwikkeling en
ouder-kind interactie
In dit seminarie staan we stil bij de sociale en emotionele competenties van zeer jonge
kinderen en hun ouders. Baby’s zijn vanaf het levensbegin in staat een emotioneel en sociaal
appel te doen op hun zorgfiguren, hen praktische zorg en emotionele betrokkenheid te
ontlokken. Ouders van hun kant zijn in deze fase van pril ouderschap sterk georiënteerd op de
noden van hun baby. Deze sterke wederzijdse gehechtheid leidt tot de ‘eerste band
(Brazelton), of tot een gehechtheidsrelatie (Bowlby). We focussen zeer concreet op wat er
dan precies in deze eerste fasen tussen baby en ouders gebeurt. We maken ons het concept
‘clinical windows’ van Stern eigen als een manier van zicht te krijgen op vroege
ontwikkeling.
We focussen in dit seminarie op cruciale concepten omtrent de ontwikkeling van de
eerste levensfase, zoals daar zijn: de eerste emotionele en sociale ontwikkelingen,
affectregulatie, eerste spel, afhankelijkheid en vertrouwen versus basiswantrouwen,
gehechtheidsontwikkeling en balans exploratie - nabijheid zoeken, emotional refueling,
circle of security, moeder-kind relatie en ontwikkeling van mentale structuur.
Bekijk voorafgaand aan je lectuur op youtube de filmpjes over
-

het still face experiment (Titel: Still face experiment: Dr Edward Tronick; link
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0)

-

het visual cliff experiment (Titel: An experiment by Joseph Campos: The visual
cliff; link https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA)

Ze frissen even op hoe belangrijk vroege non-verbale communicatie is, en hoe actief een
jong kind op zoek gaat naar emotionele en relationele informatie/ input. Lees eerst het
opstapje in de thematiek (Vliegen, 2007) om je aansluitend te begeven in Hoofdstuk 4
uit het boek van Stern (1995), waarbij je je een beeld vormt van de diverse ‘klinische
vensters’ die deze auteur biedt op de vroege ouder-kind interactie.
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Ontwikkeling (2): Ontwikkeling van affect en zelf
In het kader van deze opleiding, achten we het van essentieel belang een diepgaand inzicht te
bieden in de concepten uit de literatuur omtrent ‘affect’ en ‘zelf’ in ontwikkeling. We
beroepen ons hier op de literatuur van Stern, Emde en latere auteurs in dit veld. Aan de hand
van lectuur, theoretische toelichting en klinische voorbeelden, worden deze concepten
uitgewerkt.

Literatuur
Verplicht
Ontwikkeling 1
Stern, D. (1995). The motherhood constellation. A unified view of parent-infant
psychotherapy. New York: Basic Books. Ch 4. The parent-infant interaction (p59-78).
Vliegen, N. (2007). De prille interactie. Het ontstaan van de gehechtheidsrelatie. In De Belie,
E. & Morisse, F. (red.). Gehechtheid en gehechtheidsproblemen bij personen met een
verstandelijke beperking. Leuven/Apeldoorn: Garant. p.15-38

Ontwikkeling 2
Vliegen, N., m.m.v. Leroy, C. & Meurs, P. (2006). Hfdst 1. Een psychodynamische visie op
de vroege ontwikkeling van het kind. In Kleine baby’s, prille ouders. Samen in ontwikkeling.
Leuven/ Leusden: Acco. p105-129.

Suggesties
Ontwikkeling 1
Vliegen, N., m.m.v. Leroy, C. & Meurs, P. (2006). Hfdst 5. Klinische vensters op de ouderkind interactie. In Kleine baby’s, prille ouders. Samen in ontwikkeling. Leuven/
Leusden: Acco. p105-129.
Ontwikkeling 2
Emde, R. (1983). The prerepresentational self and its affective core. The psychoanalytic
Study of the Child, 38, 165-192.
Stern, D. (1985). The Interpersonal World of the Infant. New York: Basic Books.
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Opleidingsdag 5. 21 november 2017
Ouderlijk reflectief functioneren en risico versus veerkracht (Nicole Vliegen)
Ontwikkeling (3) Peuters Martine Sucaet

Doel van deze opleidingsdag
Ouderlijk reflectief functioneren
Waar we het eerder hebben gehad over de ontwikkeling van ouderschap (hoe wordt door
beide ouders verlangd naar, gedroomd van een kind, van lang voor het geboren wordt), staan
we hier stil bij de aspecten uit de context evenals uit de affectieve binnenwereld van jonge
ouders die de ontwikkeling van ouderschap voor de volwassene kan bemoeilijken.
Vervolgens gaan we aan de slag met hoe een conflictueuze binnenwereld rondom ouderschap
van invloed is op de ontwikkeling van het kind, en hoe er een ‘transactioneel proces’ start dat
ouder en kind in een constructieve versus destructieve vicieuze cirkel kan brengen. Wat
betekent ‘transgenerationele overdracht’ in dit perspectief? Het concept ‘ouderlijk reflectief
functioneren’ vormt hierbij de leidraad.

Opdracht: Vraag tijdens een intake of oudergesprek eens aan ouders (a) waarom ze voor hun
kind deze voorna(a)m(en) hebben gekozen, en (b) hoe ze tot deze beslissing zijn gekomen.
Stel diezelfde vraag ook aan jouw ouders (beide indien dat kan) over jouw voorna(a)m(en).
Ook indien je hiervan al wel wat achtergrond weet, is het toch belangrijk de vraag te stellen.
Luister in beide situaties (de klinische evenals je persoonlijke) naar wat dit vertelt over hoe
een kind werd verwacht.
Kijk even terug naar het overzichtshoofdstuk bij opleidingsdag 2 over pril ouderschap
(Vliegen & Rexwinkel, 2011) voor een breed perspectief op de thematiek. Lees vervolgens
de kleine - zeer toegankelijke tekst – van Arietta Slade (2002) over ‘keeping the baby in
mind’, om dan de overgang te maken naar Slade (2005), waarin ze toelicht wat mentaliseren
en reflectief functioneren betekent in het kader van ouderschap, en hoe dit van invloed is op
kind-ontwikkeling. Haal uit één van deze teksten een fragment of paragraaf die iets verheldert
of toevoegt aan je klinisch werk.
Als laatste is er een tekst die meer concentratie vergt (Sharp & Fonagy, 2008), en die wellicht
vragen oproept omdat ze behoorlijk theoretisch en conceptueel is. Haal uit deze tekst één
vraag die je graag beantwoord ziet in de loop van dit seminarie.
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Ontwikkeling van peuters
Studie van de ontwikkeling van peuters (van 1 tot 2 à 3j) op vlak van ontluikende taal en
motoriek, affectief-relationele mogelijkheden, complexere gevoelswereld, regulatieprocessen,
lichaamsbeeld, zelfbeeld en wereldbeeld, wilsontwikkeling en ambivalenties, leeftijdseigen
spel en sociale vaardigheden. Tevens bestuderen we de aanspraak op en de complementaire
rol van de verzorger bij dit separatie-individuatieproces.

Literatuur
Verplicht
Ouderlijk reflectief functioneren
Sharp, C. & Fonagy, P. (2008). The parent’s capacity to treat the child as a psychological
agent: Constructs, measures and implications for developmental psychopathology.
Social Development, 17, 3,
Slade, A. (2002). Keeping the baby in mind. A critical factor in perinatal mental health. Zero
to Three, June July 2002, 10-16.
Slade, A. (2005). Parental reflective functioning: An introduction. Attachment & Human
Development, 2005 7(3); 269-281.

Ontwikkeling peuters
Tyson, P & Tyson, R. Psychoanalytic theories of development: an integration. New Haven &
London: Yale Univ Press, 1990. Hst 6: Objectrelations Development
Flapan, D. & Neubauer, P. The Assessment of Early Child Development. New York –
London: Jason Aronson, 1975 Hst 6: Phase Development
Asha Phillips. The no that makes them grow
Erna Furman. Toddlers and their mothers. 1994
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Opleidingsdag 6. 5 december 2017
Reflectieve supervisie (1) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Ontwikkeling (4) Kleuters (Guy Couturier)
Doel van deze opleidingsdag
Reflectieve supervisie
Tijdens de reflectieve supervisie ligt de klemtoon op (1) de ervaring van het observeren en
evenals op (2) het bespreken van de opgedane ervaring in een kleine begeleide groep.
Het vertrekpunt voor deze supervisieseminaries zijn de gedetailleerd uitgeschreven
observaties van de zorgdrager-baby interactie alsook de ervaringen die dit ontlokt(e) bij de
deelnemer in de rol van observator. Doelstelling is om via dit ervarend leren (1) de wereld
van de baby te leren begrijpen, (2) te begrijpen hoe diens interacties hun vorm krijgen, (3)
inzicht verwerven hoe interne en externe wereld met elkaar verweven zijn, (4) normale
ontwikkeling en vroege interactieprocessen van nabij leren kennen, (5) leren kijken zonder te
interveniëren, en (6) leren gebruik maken van de eigen innerlijke wereld om de mogelijke
binnenkant van ouders/ baby te leren kennen en hun denken hierover te faciliteren.

Ontwikkeling van kleuters
Studie van de ontwikkeling van kleuters (van 3 tot 5 à 6j) op vlak van taal en motoriek,
affectief-relationele

mogelijkheden,

regulatieprocessen,

lichaamsbeeld,

zelfbeeld

en

wereldbeeld, ontluikende seksualiteit en identiteit als jongen/meisje, leeftijdseigen spel en
sociale vaardigheden, typische relatiepatronen tav de ouders en volwassenen. Tevens
bestuderen we de aanspraak op en de complementaire rol van de verzorger bij dit separatieindividuatieproces.

Literatuur
Verplicht
Reflectieve supervisie
Vliegen, N., Sucaet, M., Vansant, I., Breesch, K. & Verhaert, A. (2011). Observatieopdracht
in het kader van de opleiding tot IMH-specialist. Niet gepubliceerd werkdocument.

Ontwikkeling van kleuters
/
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Suggesties
Ontwikkeling van kleuters
Edgcumbe, R. & Burgner, M. The phallic-Narcistic Phase. A Differentiation between Preoedipal and Oedipal Aspects of Phallic Development. Psychoanalytic Study of the Child,
1975, 161-180
Heiman Van Dam, M. Ages four to six: The Oedipuscomplex revisited. In: Greenspan &
Pollock. The Course of Life. Madison-Conecticutt: Int Univ Press, 1991, vol III, 53-71
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Opleidingsdag 7. 19 december 2017
Reflectieve supervisie (2) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Vaderschap (Eileen Tang)
Doel van deze opleidingsdag

Reflectieve supervisie
Zie tekst 5 december 2017
Vaderschap
Tijdens deze namiddag staan we stil bij hoe de overgang naar het ouderschap beleefd wordt
door de huidige generatie vaders in Westerse samenlevingen. Weten zij de theorie van “de
nieuwe man” in de praktijk te realiseren? Willen zij dit überhaupt? Deze psychologie rond de
overgang naar het ouderschap wordt tevens gelinkt aan recente onderzoeksbevindingen over
de neurobiologie van ouderschap. Hebben vrouwen neurobiologisch effectief een voorsprong
op mannen wat ouderschap betreft?

Literatuur

Verplicht
Vaderschap
Catalyst

ABC-TV

(2010).

Fatherhood

and

the

male

pregnancy!

http://www.youtube.com/watch?v=Po8LEUHb9I8 – Transcript: zie bijlage 1
Catalyst

ABC-TV

(2010).

Fatherhood:

Secrets

of

the

superdads.

http://www.youtube.com/watch?v=aExUcStWieg – Transcript: zie bijlage 2

Suggesties
Vaderschap
Chin, R., Hall, P., & Daiches, A. (2011). Fathers’ experiences of their transition to
fatherhood: A metasynthesis. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 29(1),
4-18.
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Genesoni, L., & Tallandini, M.A. (2009). Men’s psychological transition to fatherhood: An
analysis of the literature, 1989-2008. Birth, 36(4), 305-317
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Opleidingsdag 8. 9 januari 2018
Reflectieve supervisie (3) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Reflectieve supervisie (4) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)

Doel van deze opleidingsdag
Zie tekst opleidingsdag 6
Literatuur
/
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Opleidingsdag 9. 23 januari 2018
Ontwikkeling (5) Integratie (Martine Sucaet)
DC 0-5 (Guy Couturier)
Doel van deze opleidingsdag
Ontwikkeling (5)
We vatten algemene ontwikkelingsprincipes samen, bestuderen de motor van ontwikkeling,
ontwikkelingslijnen en hun verloop, verworvenheden van ontwikkeling op vlak van ikfunctioneren. Zowel veerkracht als kwetsbaarheden komen in de kijker.

DC 0-5
Kennis maken met de DC:0-5 en met de achtergronden, context en opbouw van de DC:0-5.
De veranderingen in de DC: 0 – 5 ten opzichte van de DC: 0 – 3R. Definities van
diagnostische kernbegrippen van infant mental health (baby’s en kleuters). Overzicht van de
verschillende assen van het systeem. De DC:0-5 en essentiële kenmerken van assessment en
diagnostiek: passend bij de ontwikkelingsfase, relatie- en gezinsgericht, context georiënteerd,
cultureel sensitief, positief.
Gebruik van de assen III tot en met V. Rekening houden met de culturele context.
Gebruik van de assen I en II. Rekening houden met de relationele en culturele context.
Literatuur
Verplicht
Ontwikkeling (5)
S.Greenspan ea (2003). Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Utrecht/Antwerpen;
Hst 4 p71-96
DC 0-5
Verplicht
Zeanah, Carter en Cohen (2016) Diagnostic classification of early childhood mental health
and developmental disorders in infancy and early childhood DC:0-5: selective reviews from a
new nosology for early childhood psychopathology. Infant Mental Health Journal, Vol. 37, 5,
471-475
Emde (2016) Building a solid platform for the diagnostic classification of mental health
disorders of infancy and early childhood (DC:0-5). Infant Mental Health Journal, Vol. 37, 5,
521-522
RINO Vlaanderen
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Risholm Mothander (2016) Diagnostic classification of mental health and developmental
disorders of early childhood (DC:0-5): implementation considerations and clinical remarks.
Infant Mental Health Journal, Vol. 37, 5, 521-522.
Couturier (2017) Zoeken naar een gemeenschappelijke taal. Vroeg (ter perse).
Suggesties
Ontwikkeling (5)
Freud, Anna. Normality and Pathology in Childhood: Assessments of Development. In:
Writings of A.Freud, vol VI. New York: Int.Univ.Press, 1965. Hoofdstuk 3 The
assessment of normality in Childhood, deel II The Concept of Developmental Lines, p
62-87
Psychodynamic Diagnostic Manual

DC 0-5
ZeroToThree (2016) DC:0-5. Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental
Disorders of Infancy and Early Childhood. Washington, DC: Author. (X en 212 pagina’s –
total: 222 pagina’s)
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Opleidingsdag 10. 6 februari 2018
Reflectieve supervisie (5) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Interculturaliteit (Patrick Meurs)

Doel van deze opleidingsdag
Reflectieve supervisie
Zie tekst 5 december 2017

Interculturaliteit
Hulpverleners zijn zich bewust van het gegeven dat de toegankelijkheid, de participatiegraad
en de opvolgbaarheid van allochtone ouders en jonge kinderen in programma’s van
opvoedingsondersteuning beperkt blijven, zeker wat betreft de meer kansarme allochtone
gezinnen. De laatste jaren zijn dan ook allerlei aanpassingen gebeurd aan bestaande
programma’s, in de hoop meer allochtone ouders te bereiken en hen langer te kunnen
begeleiden. Maatschappelijk is dat zoeken naar aangepaste pedagogische methoden
belangrijk, omdat de nieuwe migraties steeds meer moeilijk bereikbare gezinnen opleveren
en omdat maatschappelijke kwetsbaarheid en armoede steeds meer gezinnen uit de klassieke
en de nieuwe migratiegolven treft. Zulke methodische aanpassingen moeten de
opvoedingsondersteuning herkenbaarder en aantrekkelijker maken voor deze doelgroep, de
drempel ertoe verlagen en continuïteit in de deelname aan programma’s bevorderen. In de
interculturele gezinsbenadering of hulpverlening vallen deze aanpassingen onder de brede
noemer ‘cultuursensitief werken’ (Kagitçibasi, 2009). We staan in deze namiddag stil bij wat
cultuursensitief werken binnen IMH betekent.

Literatuur
Verplicht
P. Meurs, P. Luyten & G. Jullian (2005). De ontwikkeling in het eerste levensjaar bij
kansarme kinderen uit etnisch-culturele minderheden, Gedrag & Gezondheid, 20.
P. Meurs (2005). Verder vanuit de bron. Werken aan nieuwe toekomstperspectieven.
Ouderschap & Ouderbegeleiding, 12.
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Suggesties
P. Meurs & A. Gailly (1998). Wortelen in andere aarde. Hulpverleners en
migrantengezinnen ontmoeten cultuurverschil. Leuven/Amersfoort: Acco.
P. Meurs & G. Jullian (2008). De eerste stappen. Handboek voor preventiewerkers in de
vroege ondersteuning van allochtone gezinnen met infants. Brussel: Vlaamse Regering.
W. Gomperts (2008). De multiculturele binnewereld. Observaties uit de psychoanalytische
psychotherapie bij niet-westerse allochtonen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 220-235.
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Opleidingsdag 11. 20 februari 2018
Reflectieve supervisie (6) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Anamnese (Martine Sucaet)
Doel van deze opleidingsdag
Reflectieve supervisie
Zie tekst 5 december 2017

Anamnese
Hoe wordt het anamnesegesprek gevoerd vanuit een IMH-visie? Samen met de
ouders/verzorgers wordt vanuit het actuele relatiepatroon en het dagelijkse functioneren van
het jonge kind gezocht hoe de ontwikkeling tot nu toe verliep en waar
ontwikkelingsprocessen gehypothekeerd werden zowel in het aanvoelen van de
ouder/verzorger als in de reële geschiedenis. We vergelijken standaardvragenlijsten mbt tot
ontwikkeling en ‘history making’ vanuit IMH-visie

Literatuur
Verplicht
/
Suggesties
/
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Opleidingsdag 12. 6 maart 2018
Reflectieve supervisie (7) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Emotionele beschikbaarheid inschatten (Nicole Vliegen)
Doel van deze opleidingsdag
Reflectieve supervisie
Zie tekst 5 december 2017

Emotionele beschikbaarheid inschatten
Het conceptueel kader over ‘emotionele beschikbaarheid’ biedt een waardevolle kijk op de
ouder-kind

interactie. Door te leren kijken naar componenten van emotionele

beschikbaarheid, kan de hulpverlener klinische uitspraken doen over de krachten en
kwetsbaarheden van de ouder-kind interactie. Een klinische attitude die ‘emotionele
beschikbaarheid’ bevordert, kan bovendien een belangrijk ondersteunend effect hebben voor
ouders. Het concept ‘emotionele beschikbaarheid’ heeft alles te maken met de receptiviteit
voor affectieve communicatie van zowel ouder als kind. De emotionele beschikbaarheid van
de zorgfiguur faciliteert de ontwikkeling van het kind omdat ze de basis vormt voor
exploratie van de interne en de externe wereld en bijgevolg voor leren. Emde en collega’s
beklemtonen dat affectieve afstemming op een breed bereik aan emoties – negatieve zowel
als positieve – een belangrijk facet van emotionele beschikbaarheid vormt.
We leggen een theoretische basis, en gaan aan de slag met eigen – op video opgenomen –
materiaal van ouder-kind interacties.

Literatuur
Verplicht
Vliegen, N. (2005). De ‘observatieschalen voor emotionele beschikbaarheid’: een instrument
voor klinische en onderzoekspraktijk. Tijdschrift voor Psychotherapie, 31, 6-28.
Emde, R.N. (1980). Emotional availability: a reciprocal reward system for infants and parents
with implications for prevention of psychosocial disorders. In P.M. Tylor (Ed.).
Parent-infant relationships (p87-115). Orlando, FL: Grune & Stratton.
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Suggestie
Emde, R.N. & Easterbrooks, A. (1985). Assessing emotional availability in early
development. In W. Frankenburg, R. Emde & J. Sullivan (Eds). Early intervention of
children at risk. An international perspective. New York/London: Plenum Press.
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Opleidingsdag 13. 20 maart 2018
Reflectieve supervisie (8) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Emotionele beschikbaarheid inschatten (2) (Nicole Vliegen)
Doel van deze opleidingsdag
Reflectieve supervisie
Zie tekst 5 december 2017

Emotionele beschikbaarheid inschatten
Zie tekst 6 maart 2018

Literatuur
Verplicht
Biringen, Z. & Robinson, J. (1991). Emotional availability in mother-child interactions: a
reconceptualization for research. American Journal of Orthopsychiatry, 61(2), 258271.
Biringen, Z., Derscheid, D., Vliegen, N., Closson, L., & Easterbrooks, A. (2014). Emotional
availability (EA): Theoretical background, empirical research using the EA scales,
and clinical implications. Developmental Review, 34 (2), 114-167.
Suggestie
Vliegen, N., Luyten, P. & Biringen, Z. (2009). A multi-method perspective on Emotional
Availability in Flemish mothers in the postpartum period. Parenting: Science and
Practice, 9(228-243).
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Opleidingsdag 14. 17 april 2018
Reflectieve supervisie (9) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Introductie ontwikkelingsschalen en FEAS (Guy Couturier)

Doel van deze opleidingsdag
Reflectieve supervisie
Zie tekst 5 december 2017
Een algemene intro over ‘ontwikkelingsschalen’
Er wordt een kort historisch overzicht geschetst van Binet tot Greenspan: terug naar het spel
van alledag maar nu relationeel gesitueerd. Er wordt stil gestaan bij de discussie of
objectivering op basis van psychometrische principes nagestreefd moet worden, dan wel of
klinische indrukken op een verantwoorde manier kunnen worden geordend. We staan stil bij
mogelijkheden en beperking van instrumenten gebaseerd op taakjes; evenals van
vragenlijsten.

Literatuur
Verplicht
Nicole Vliegen, Sara Casalin, en Kris Breesch (2007) Rondom de baby: klinische diagnostiek
van vroege ontwikkeling binnen primaire relaties. Tijdschrift voor Klinische
Psychologie, 159-168.
Marites Pinon (2010). Theoretical background and structure of the Bayley Scales of Infant
and toddler development, Third edition. In: L.G. Weiss, T. Oakland & G. Aylward,
Bayley III. Clinical use and interpretation. Amsterdam: Elsevier. 1-28.
Cecilia Breinbauer (2010) The Bayley-III social-emotional scale. In: L.G. Weiss, T. Oakland
& G. Aylward, Bayley III. Clinical use and interpretation. Amsterdam: Elsevier. 147175
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Opleidingsdag 15. 15 mei 2018
Reflectieve supervisie (10) (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Introductie ontwikkelingsschalen en FEAS (Guy Couturier)
Doel van deze opleidingsdag
Reflectieve supervisie
Zie tekst 5 december 2017

DIR-model, de functioneel emotionele stadia van de ontwikkeling en de FEAS
(1) We lichten de 6 eerste stadia van Greenspan toe, (2) staan stil bij adaptieve en
maladaptieve patronen, (3) bij sensorische en (4) affectieve organisatie.

Literatuur
Verplicht
Couturier, G.L.G. (2011, in druk) Het model van Greenspan. In M.J. Rexwinkel, M.G.J.
Schmeets, C.H. Pannevis en H.H.F. Derkx (Red.). Handboek voor ouder-baby
behandeling, accepted for publication.
Greenspan, DeGangi en Wieder (2001) The Functional Emotional Assessment Scale.
Bethesda, MD: Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders.
Ch 2. The clinical application of the functional emotional assessment scale; p75-113.
Greenspan en Wieder (2006) Infant and Early Childhood Mental Health. A comprehensive
developmental approach to assessment and intervention. Washington: American
Psychiatric Publishing. Ch I (A developmental biopsychosocial model) & 2 (The
functional emotional stages of development); p3-38.
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Opleidingsdag 16. 29 mei 2018
Jokerseminarie
Klinische interviews met ouders van jongen kinderen (Eileen Tang)

Doel van deze opleidingsdag
Jokerseminarie
In de voormiddag laten we ruimte voor een jokerseminarie. Afhankelijk van waar gaandeweg
het eerste opleidingsjaar de inhoudelijke noden/ vragen van de deelnemers liggen, wordt dit
seminarie op vraag van de deelnemers ingevuld.

Klinische interviews met ouders van jonge kinderen
Tijdens deze namiddag staan we stil bij enkele interviews die in de klinische praktijk kunnen
gebruikt worden bij ouders van infants. Vooreerst reiken we theoretische kaders aan die de
interviews onderbouwen en kaderen we deze binnen het diagnostische instrumentarium dat
clinici ter beschikking hebben. De nadruk ligt vooral op ervaren en oefenen door enkele
vaardigheden/technieken eigen aan dergelijke interviews via rollenspel te trainen. Tot slot
maken we kennis met het coderings-/scoringssysteem dat kan toegepast worden op deze
interviews.

Literatuur
Verplicht
Klinische interviews met ouders van jonge kinderen
Patton, M. (2002). Qualitative interviewing. In Qualitative Research and Evaluation Methods
(pp. 339-380). Thousand Oaks: Sage Publications.
Slade, A. (2005). Parental reflective functioning: An introduction. Attachment & Human
Development, 7(3), 269-281.
Suggesties
Klinische interviews met ouders van jonge kinderen
Casalin, S., & Vliegen, N. (2009). De baby en zijn omgeving in beeld. Instrumenten die
kunnen helpen bij de klinische diagnostiek van vroege ontwikkeling binnen primaire
relaties. Tijdschrift Klinische Psychologie, 39(4), 243-265.
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Crawford, A., & Benoit, D. (2009). Caregivers’ disrupted representations of the unborn child
predict later infant-caregiver disorganized attachment and disrupted interactions.
Infant Mental Health Journal, 30(2), 124-144.
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Opleidingsdag 17. 12 juni 2018
Intergenerationele processen (Marja Rexwinkel)

Doel van deze opleidingsdag
Vader/moeder worden betekent dat herinneringen aan de eigen kindertijd geactiveerd
worden. De (aanstaande) ouder vraagt zich af: hoe voelde mijn moeder zich tijdens de
zwangerschap en wat deed mijn vader als ik als kind huilde? De geboorte van de baby is ook
van de geboorte van een herinneringscontext: de concrete aanleiding van de geboorte van het
ouderschap activeert herinneringen aan hoe iemand zelf verzorgd en ‘be-ouderd’ is. Sommige
ouders zien in de spiegel van hun eigen jeugd vooral nare herinneringen van pijn,
machteloosheid of onbegrip. Soms zijn die herinneringen zo pijnlijk dat ouders er net niet aan
herinnerd willen worden, maar ze worden in volle hevigheid opgeroepen door de
zwangerschap en het ouderschap. De herinneringen zijn vaak niet ‘coherent’ opgeslagen in
het geheugen en kunnen door allerlei reminders plots en ongewild naar boven komen en het
ouderschap diepgaand beïnvloeden. De plots opkomende gedachten en emoties bij bv
traumatische ervaringen zijn ongewenste ‘indringers’ die de aandacht naar zich toe trekken.
Anderzijds zijn er ook goede herinneringen die als een katalysator in de behandeling kunnen
werken. Wij staan stil bij wat we de ‘spoken’ en de ‘engelen’ in de kinderkamer noemen, en
lichten toe hoe hiermee om te gaan in de context van ouder-kindbehandeling.
Literatuur
Verplicht
Fonagy, P., Steele, M., Moran, G., Steele, H., & Higgitt, A. (1993). Measuring the ghost in
the nursery: An empirical study of the relation between parents' mental
representations of childhood experiences and their infants' security of attachment.
Journal of the American Psychoanalytic Association, 41, 957-989.
Fraiberg, S., Adelman, B., & Shapiro, V. (1975). Ghost in the nursery. Journal of the
American Academy of Child and Adolescent psychiatry, 14, 387-421.
Lieberman, A., Padrón, E., Van Horn, P. & Harris, W. (2005). Angels in the nursery: The
intergenerational transmission of benevolent parental influences. Infant Mental Health
Journal, 26(6), 504-520.
Rexwinkel, M.J. (2003). ‘There is no such thing as a baby’. In A. de Bruyne & W. Heuves,
De ezel en de steen. Amsterdam: Boom.
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Opleidingsdag 18. 26 juni 2018
Reflectieve supervisie 11 (Ann Verhaert, Ilse Vansant)
Evaluatie en afsluiting eerste jaar, aankondigen werkstuk 2° jaar (Martine Sucaet, Ilse Vansant,
Nicole Vliegen)
Doel van deze opleidingsdag
Reflectieve supervisie
Zie tekst 5 december 2017

Evaluatie
In de namiddag evalueren we het voorbije opleidingsjaar zowel naar inhoud als naar vorm.
We bespreken met de deelnemers welke onderdelen werden ervaren als sterktes, waar
werkpunten en kansen voor verdieping liggen en wat mogelijke valkuilen zijn. We laten
ruimte voor feedback over het leerproces op academisch (theoretisch), experiëntieel,
professioneel en persoonlijk vlak van de groep en zijn leden.
Tenslotte maken we tijdens deze namiddag ook de brug naar het tweede opleidingsjaar. We
overlopen in grote lijnen inhoudelijk het programma en verduidelijken wat verwacht wordt
betreffende het afsluitende werkstuk dat deelnemers dienen aan te vatten gedurende het
tweede opleidingsjaar.

Literatuur
Verplicht
/
Suggesties
/
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