Baby-Peuterpoli
Polikliniek voor baby's en peuters van 0 tot 4
jaar

Het vroeg opmerken van signalen die mogelijk
wijzen op stagnatie in de ontwikkeling levert
veel op. Het aanbod van de Baby-Peuterpoli
richt zich zowel op het voorkomen van
problematiek, als op het tijdig ingrijpen bij
ontwikkelende problematiek bij baby’s en
peuters van 0 tot 4 jaar.

bovenstaand gedrag van hun kind om moeten gaan
•

niet of onvoldoende kunnen genieten van het
ouderschap (bijvoorbeeld door een postpartum
depressie)

•

die moeilijkheden ervaren bij het opbouwen van een
hechte band met hun kind

•

al eerder opvoedingsondersteuning hebben gehad of
adviezen hebben gekregen over

Voor wie?

ontwikkelingsstimulering van hun baby/peuter, maar

Voor ouders die een baby/peuter hebben die:

met onvoldoende resultaat.

•

problemen heeft op het gebied van eten, slapen, huilen
of zindelijkheid

Het team

•

moeite heeft met het leggen van contact

Het team van de Baby-Peuterpoli van Yulius bestaat uit

•

die erg druk is en/of zich kort kan concentreren

verschillende deskundigen op het gebied van 0 tot 4

•

heftige gebeurtenissen heeft meegemaakt

jarigen, zoals pedagogen, (GZ)-psychologen,

(bijvoorbeeld seksueel misbruik of huiselijk geweld)

psychotherapeut en een kinderpsychiater. Het team is

problemen heeft rond afscheid nemen of alleen gelaten

gespecialiseerd in en werkt vanuit de Infant Mental Health

worden

visie.

•
•

angstig en/of prikkelbaar is

Wat betekent Infant Mental Health?
Voor ouders die:

Jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Deze

•

het gevoel hebben overvraagd te worden door hun

ontwikkeling vindt plaatst door wederzijdse beïnvloeding

baby/peuter

tussen het jonge kind, zijn ouders en zijn omgeving. De

het gevoel hebben niet te weten hoe ze met

essentie van het Infant Mental Health-werk ligt in het

•

bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kind-relatie om
de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te
optimaliseren.

Wat doen wij?
De ouder-kindrelatie is startpunt en focus van diagnostiek
en behandeling, waarbij de hulpvraag en visie van ouders
de leidraad vormt.

Ons aanbod bestaat uit:

Aanmelden

•

specialistisch onderzoek naar kinderpsychiatrische

Om een baby of peuter aan te melden is een verwijzing

problematiek zoals autisme en ADHD

nodig van de huisarts, de jeugdarts, de medisch specialist

onderzoek waarbij de ontwikkeling van uw kind samen

of het wijk- of jeugdteam in de gemeente waar het kind

met u in kaart wordt gebracht om zo

woont. Voor meer informatie over de Baby- Peuterpoli of

aanknopingspunten voor behandeling te formuleren

vragen over aanmelden kunt u contact opnemen met het

verschillende vormen van ouder-kindbehandeling

team van Yulius Aanmelding & informatie. Zij zijn van

waarbij de relatie en hechting tussen u en uw kind

09.00-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 405

centraal staat

1111. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een

•

ouderbegeleiding

medewerker van de Baby-Peuterpoli om over een

•

voorlichting en consultatie

verwijzing te overleggen.

•

•

Met wie werken wij samen?

Yulius

Bij jonge kinderen zijn lichamelijke en sociaal-emotionele

De Baby- Peuterpoli is onderdeel van Yulius Kinder- en

problemen vaak moeilijk te onderscheiden. Daarom

Jeugdpsychiatrie en Autisme. Yulius biedt geestelijke

hebben wij, indien nodig, regelmatig overleg met

gezondheidszorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding

betrokken huisartsen, kinderartsen, fysiotherapeuten,

aan jong en oud, ongeacht de levensfase. We bieden niet

logopedisten en diëtisten. Ook wordt samengewerkt met

alleen behandeling, begeleiding en speciaal onderwijs,

andere (zorg)instanties, zoals het consultatiebureau, het

maar ook professionele hulp bij wonen en werken. Alle

VTO-team, Integrale Vroeghulp, Centrum voor Jeugd en

afdelingen van Yulius Autisme waar (jonge) kinderen,

gezinwijkteams en volwassenenzorg. Wij werken ook

jongeren en volwassenen behandeld worden, zijn TOPGGz

samen met de afdeling Preventie van Yulius. Zij hebben

erkend.

voor ouders met baby’s en peuters een eigen aanbod.

Adressen
Kosten
Aan de onderzoeken of behandelingen van de Baby-

Locatie Dordrecht

Peuterpoli zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden.

Hellingen 21

Deze kosten worden verrekend via de gemeente van het

3311 GZ Dordrecht

kind/de jongere.
Locatie Gorinchem
Touwbaan 1
4205 AB Gorinchem

Informatie en aanmelden
Aanmelding & Informatie
Postbus 211
2990 AE Barendrecht
T 088 405 1111
E-mail: aanmelding@yulius.nl
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