
    Symposium 10 jaar  Baby Extra
1000 baby’s en ouders verder…

Op dinsdag 7 juni aanstaande organiseren GGzE, Combinatie Jeugdzorg en Zuid-
Zorg een symposium in Eindhoven om 10 jaar Baby Extra te vieren en de opgedane 
ervaring met 1000 (!) baby’s en ouders te delen. Ook u bent van harte welkom!

Het symposium gaat over de hulp die we kunnen bieden aan (soms tijdelijk) psychisch kwetsbare ouders bij het 
opbouwen van een goede band met hun baby, waarbij de focus ligt op het maken van contact met hun baby vanaf 
de zwangerschap tot en met het 1e levensjaar. 

PROGRAMMA
12.00 – 13.30 uur: Lunch en inschrijving workshops
We starten met een lunch met heerlijke, regionale gerechten. Tijdens de lunch kunt u kennismaken maken met 
andere deelnemers, netwerken en u inschrijven voor twee van de vier workshops. Per workshop zijn 50 plaatsen 
beschikbaar en vol is vol. Dus hoe eerder u inschrijft hoe meer kans dat uw voorkeur qua workshops nog beschik-
baar is.
13.30 – 14.00 uur: Plenaire bijeenkomst
Onder leiding van dagvoorzitter Drs. Bert van den Boomen
• Waarom werken de drie betrokken organisaties samen ten behoeve van de Baby Extra-ouders en hun kindjes? 

Door Joep Verbugt, voorzitter Raad van Bestuur GGzE, Gerda Huijbregts, bestuurder Combinatie Jeugdzorg en 
Thieu Smeets, sectormanager jeugdgezondheidszorg ZuidZorg.

• Terugblik op 10 jaar Baby Extra en onthulling nieuw logo Baby Extra door Marij Eliens en Cecilia van der Zeeuw, 
ontwikkelaars en projectleiders van Baby Extra.

14.00 – 15.00 uur: Plenaire lezingen
• ‘Een goed begin. Over de ontwikkeling van de hersenen bij baby’s.’
 Door Dr. Sabine Hunnius, directeur van het Baby Research Center van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sabine 

doet onderzoek naar sociaal-cognitieve ontwikkeling van baby’s en is mede-auteur van het boek ‘Het babybrein’.
• ‘1001 Kritieke dagen en Baby Extra’

Door Drs. Marja Rexwinkel, klinisch psycholoog, psychotherapeut en IMH-specialist, een van de oprichters van 
de OuderKindLijn, een tweedelijns GGZ-praktijk voor de doelgroep -9 maanden tot 6 jaar, opleider bij het MOC 
het kabouterhuis en hoofdocent van de generalistische en specialistische IMH opleiding van de Centrale RINO 
groep Utrecht.

15.00 – 15.15 uur: Pauze
15.15 – 17.00 uur: Workshops ronde 1 (15.15 – 16.00 uur) en ronde 2 (16.15 – 17.00 uur)
Workshop 1 - ‘Ik voel me waardeloos, mijn kind heeft helemaal niets aan mij’: Hoe kun je een vader of moeder met 
depressieve klachten het beste begeleiden in het contact met hun kind?
Cursusleiders: Mark Scherders en Marij Eliens samen met Baby Extra moeder Ariane.
Workshop 2 - ‘Ik vind het lastig dat mijn baby mijn structuur en routine overhoop gooit’: Hoe kun je een vader of 
moeder met autistische trekken het beste begeleiden in het contact met het kind?
Cursusleiders: Barbara Kerkhofs en Ilona Vink samen met Baby Extra moeder Karin.
Workshop 3 - ‘Ik word soms boos op mijn kind zonder te weten waarom’: Hoe kun je een vader of moeder met 
emotieregulatie-problemen het beste begeleiden in het contact met het kind?
Cursusleiders: Ingrid Albers en Marion Mertens samen met Baby Extra moeder Ruby.
Workshop 4 - ‘Ik wil het perfect doen, maar ik voel me wel erg onzeker’: Hoe kun je een vader of moeder die erg 
perfectionistisch en onzeker is het beste begeleiden in het contact met het kind?
Cursusleiders: Cecilia van der Zeeuw en Monique van Lier samen met Baby Extra moeder Maria.
17.00 – 18.00 uur: Afsluiting en borrel



Het expertisecentrum Baby Extra bundelt kennis op het gebied van psychische gezondheid, psychiatrische  
problematiek en babyontwikkeling. Het is een samenwerkingsverband van GGzE, Combinatie Jeugdzorg, ZuidZorg 
en verschillende andere organisaties in Eindhoven en omgeving. Het preventieve aanbod van Baby Extra wordt 
uitgevoerd vanuit het consultatiebureau van ZuidZorg. Voor meer informatie: kijk op www.babyextra.nl.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Voor wie?  Professionals die werken met psychisch kwetsbare (aanstaande) ouders 
 met  baby’s tot één jaar
Waar?  Seats2meet, Torenallee 24 (eerste etage) op StrijpS in Eindhoven
Wanneer?  Dinsdag 7 juni 2016 
Tijd?  Van 12.00 tot 18.00 uur
Kosten deelname? € 95,- (inclusief BTW), inclusief lunch, twee workshops en uitrijkaart parkeren

AANMELDEN & MEER INFORMATIE
Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier tot en met vrijdag 27 mei a.s. Voor meer informatie 
kunt u een mailtje sturen naar Thea Smits via tbf.smits@ggze.nl, onder vermelding van ‘Symposium Baby Extra’.
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