
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ouder-Kind  

Interactieteam  
  

De groei en ontwikkeling van baby's en zeer jonge kinderen verloopt snel en is 

fascinerend. Bij ouders kan deze ontwikkelfase echter ook zorgen voor onzekerheid,  

gevoelens van onvermogen en angst. Het Ouder-Kind Interactieteam helpt ouders bij 

het (terug)krijgen van zelfvertrouwen in het ouderschap en bevordert de kwaliteit van 

de ouder-kind relatie.    

  

Voor wie? 

Het Ouder-Kind Interactieteam is er voor 

ouders en hun kinderen van 0-5 jaar. Want, 

naast vele mooie momenten kunnen ouders 

ook problemen ervaren met hun kind, zoals 

excessief huilen, (ernstige) voedings-

problemen, slaapproblemen en/of andere 

regulatieproblemen. Het Ouder-Kind 

Interactieteam helpt ouders bij het omgaan 

met deze problemen. Bijvoorbeeld als 

ouders hierover onzeker zijn en spelen met 

gevoelens van onvermogen of angst.  

 

 

  "Als ouder kom je continue voor 

nieuwe uitdagingen te staan. Hoe 

meer je hierover communiceert en 

reflecteert met behulp van een 

derde hoe meer ruimte ontstaat om 

te relativeren en te handelen." 

 

Waarom deze hulp?  

De eerste jaren van een kind zijn cruciaal 

voor zijn of haar ontwikkeling. Het prille 

ouderschap kan deze fase ook kwetsbaar 

maken. Daarom kan juist in deze periode 

informatie en begeleiding aan ouders en 

kind van groot belang zijn.  

 

Onze hulp is erop gericht de ontwikkeling 

van het jonge opgroeiende kind te 

optimaliseren. Door de kwaliteit van de 

ouder-kind relatie te bevorderen en het 

(terug)krijgen van zelfvertrouwen in het 

ouderschap.  

 

Ouders worden o.a. ondersteund en 

begeleid in: 

 het kunnen genieten van contact met je 

kind 

 het kijken naar je kind en het adequaat 

interpreteren van zijn/haar signalen 

 het adequaat reageren op signalen van 

je kind 

 het (terug)krijgen van het zelfvertrouwen. 

 

 

Samen. Sterker. Verder 



  

 

 

 

 

De begeleiding 

Na een intake bekijken we samen met de 

ouders wat er nodig is en aansluit bij hun 

vraag. De begeleiding vindt plaats in de 

thuissituatie en/of op de groep, waarbij 

ouders ondersteund en begeleid worden 

door een ambulant hulpverlener (video-

interactiebegeleider).  

 

De hulp kan o.a. bestaan uit:  

 observatie,  

 psycho-educatie,  

 video-opnames, en het terugkijken 

hiervan; (K)VHT, NIKA,  

 coaching bij ouders thuis,  

 afstemming met/begeleiding naar 

andere zorg. 

 

De duur van de hulp kan variëren van twee 

maanden tot een jaar. In overleg met 

ouders en verwijzer wordt de intensiteit van 

de begeleiding bepaald. 

 

"Ik voel me nu meer verbonden met 

mijn kind, daardoor gaan dingen 

makkelijker." 

 

Het team 

Het Ouder-Kind Interactieteam bestaat uit 

ambulant hulpverleners (video-interactie-

begeleiders) en een gedragswetenschapper 

(kinder- en jeugdpsycholoog/IMH specialist). 

Daarnaast werken we nauw samen met 

andere disciplines, zoals: kinder-

logopedisten, -fysiotherapeuten, kinder- en 

jeugdartsen, medisch maatschappelijk 

werkers, wijkteammedewerkers en 

jeugdbeschermers. 

 

“We willen zo graag genieten  

van het ouderschap.” 

 

 

 

 

Meer informatie  

Neem bij vragen of voor meer informatie 

over de hulp van het Ouder-Kind Interactie-

team contact op met: 

 

Ouder-Kind Interactieteam 

Kamerlingh Onnesstraat 100 

3132 RS Vlaardingen 

      instroomdbvlaardingen@enver.nl 

      088 892 8170 

 

Meer informatie over Enver is te vinden op 

www.enver.nl. 

 

Aanmelden 

Het wijk- of jeugdteam, de jeugdbescherming, 

huisarts en medisch specialist kunnen  

gezinnen uit Rotterdam Rijnmond aanmelden 

via: 

 

Enver Aanmeldpunt Rotterdam Rijnmond 

      aanmeldenRR@enver.nl 

      085 486 70 10 

 

Na aanmelding bekijken we met de ouders 

welke hulpvorm(en) het best past bij hun 

situatie en hulpvraag. 

 

Wanneer is deze hulp niet geïndiceerd? 

Wanneer een ouder, vanwege omstandig-

heden, op dit moment onvoldoende in staat 

is om te reflecteren op het eigen handelen 

en te werken aan het versterken van 

vaardigheden. Bijvoorbeeld als er sprake is 

van forse eigen problematiek en/of te veel 

stressfactoren in de omgeving (huisvesting, 

financiën), waarop nog geen hulp is ingezet. 

 

Een vastgestelde verstandelijke beperking 

van het kind of de ouders waarvoor andere, 

meer passende hulp nodig is.  
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