
Infant Mental Health team 

Het Infant Mental Health (IMH) team van Zuyderland GGz richt zich op 

baby’s, jonge kinderen en hun ouders in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar. Vanuit 

het IMH team is er aandacht voor de ouder-kind relatie, 

ontwikkelingsproblematiek, kind-eigen problematiek en de invloed van 

kwetsbaarheden binnen het gezin op kinderen.  

Aan wie bieden wij hulp?  

- Ouders en kinderen die samen een moeilijke start hebben gemaakt; 

- Kinderen die problemen hebben rondom 

slapen, eten of huilen; 

- Kinderen die opvallend druk gedrag of 

driftbuien laten zien; 

- Kinderen die opvallend teruggetrokken 

gedrag of angstig gedrag vertonen; 

- Kinderen die moeilijkheden ervaren in 

het contact met anderen; 

- Kinderen die bijzonderheden in de 

ontwikkeling laten zien; 

- Kinderen die een traumatische ervaring 

hebben meegemaakt; 

- Ouders die moeilijkheden ervaren in het 

ouderschap of zorgen hebben over de ouder-kind relatie.  

Hoe gaan wij te werk? 

Wij bieden hulp op maat. We proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij de 

hulpvraag van ouders. We willen in dialoog samen met ouders hun zorgen en 

vragen onderzoeken. Hierbij stellen we zowel het kind, de ouder(s) en de 

onderlinge relatie centraal. In overleg met ouders betrekken we de omgeving 

en eventuele overige betrokken hulpverlening. We werken multidisciplinair 

en hebben de mogelijkheid om verschillende deelbehandelaren mee te laten 

denken, bijvoorbeeld een systeemtherapeut, speltherapeut of 

bewegingstherapeut. Daarnaast kunnen we verschillende methodieken 

inzetten zoals de DOK!, Sherborne, Joint Attention, fasetherapie, 

traumatherapie (o.a. EMDR) en maken we gebruik van E-Health. 
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  Anke Tummers    
  GZ psycholoog 

     Sofieke de Graaf  
     GZ psycholoog 

        Danielle Engelen  
        Psycholoog 

       Jennie Alberti  
       Klinisch psycholoog i.o. 
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   Psycholoog 
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   GZ psycholoog i.o. 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website  

www.zuyderland.nl/specialismen/ggz/kind-adolescent 

Heeft u vragen dan kunt u bellen naar 088-4590340 en vraag dan naar een van deze collega’s. 

Wie zijn wij? 

Esther Houben  
Psycholoog 

   Sandra Fornaro    
   Kinder en Jeugd 
   psychiater 
 


