
Bent u als hulp- of zorgverlener

betrokken bij gezinnen met jonge

kinderen of aanstaande ouders, lees

dan zeker verder in deze brochure.

YUNECO staat voor het netwerk

geestelijke gezondheid voor kinderen

en jongeren binnen de provincie

Vlaams-Brabant. 

CONNECT is het deelprogramma dat

inzet op vroegdetectie en

vroeginterventie. 

Het INFANTTEAM focust op vragen en

moeilijkheden rond de pre-, peri- en

postnatale periode waarbij de

vroege ouder-kindrelatie onder druk

komt te staan.

connect.hal levi lvoorde@yuneco.be

sofie.creemers@yuneco.be

 

 0486 72 80 64 (enkel op maandag)
 

www.yuneco.be

infants

Halle-Vilvoorde

OOR WIE?D

Sofie Creemers

Katrien De Coninck

Ons infantteam bestaat uit

kinderpsychologen met specifieke

kennis en kunde in het werken met

ouders en jonge kinderen.

Klinisch psycholoog, specialisatie in
Infant Mental Health en perinatale
geestelijke gezondheid

Klinisch psycholoog en
psychodynamisch therapeut

van zwangerschap tot 3 jaar

folder voor hulpverleners
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Via een telefonisch consult proberen onze

infantmedewerkers mee na te denken

met hulpverleners over het traject dat zij

zelf doorlopen met deze doelgroep. Dat

kan gaan over hoe gedrag te begrijpen

vanuit de Infant Mental Health-visie, wat

de hulpvrager zelf kan ondernemen, welke

screeningslijsten of doorverwijsadressen

er bestaan, …

Indien nodig kan er ook bekeken worden

of onze infantmedewerkers zelf een

begeleidend traject met het gezin in

kwestie kunnen opstarten. 

Hulp- en zorgverleners uit de 0e en 1e lijn

kunnen beroep doen op onze

consultfunctie.

Dit kan gaan om huisartsen, vroedvrouwen,

Kind & Gezin medewerkers,

jeugdconsulenten, begeleidsters van

kinderdagverblijven, ….

Zwangeren of ouders van kinderen tot 3

jaar kunnen eveneens bij ons terecht voor

begeleiding, wanneer pre-, peri- of

postnatale problematieken spanning

teweeg brengen in de ouder-kindrelatie.

 AT DOEN WE? W

Kostprijs?

Ons aanbod is gratis.

Waar?

Consulten met hulpverleners vinden enkel

telefonisch plaats.

De begeleidende trajecten voor ouders

kunnen doorgaan in CGG Asse of CGG

Vilvoorde.

·Op onze kraamafdeling worden we

geconfronteerd met een ouderpaar dat

zo passief lijkt… Niets lijkt aan te slaan.

Hoe komt dat toch? Wat kunnen wij zelf

nog doen om hen te ondersteunen? 
 

·Ik zie een jonge vrouw wiens eigen

moeder op jonge leeftijd uit huis

vertrokken is. Nu ze zelf mama wordt, is

ze erg onzeker over hoe ze moet

‘moederen’. Als huisarts kan ik haar

daarin te weinig ondersteunen. Kunnen

jullie de ouder-kindrelatie in het begin

mee vasthouden?

ANBODA

OOR WIE?V

We focussen op de ouder-kindrelatie

wanneer deze vroeg onder druk 

komt te staan door 

pre-, peri-, of postnatale moeilijkheden.


