
Ambulante geestelijke gezondheidszorg  

voor baby’s, peuters en hun ouders 

De Pont 

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Je kan bij De Pont terecht op verwijzing van een huisarts of een andere professionele           

hulpverlener. Je betaalt 11€ per consultatie. Indien je geniet van een verminderd tarief,          

betaal  je  4€ of helemaal niets. Meer informatie hierover in het eerste gesprek dat gratis is   

indien je komt na professionele verwijzing uit de welzijns– of gezondheidszorg.  

 

MECHELEN   LIER    BOOM 

Lange Ridderstraat 20  Paradeplein 2 bus 3  Colonel Silvertopstraat 10 

2800 Mechelen   2500 Lier   2850 Boom 

015/42.08.32    03/480.18.01   03/844.05.43 

 

 

 

www.cggdepont.be 

 

  

 

Beginnend ouderschap is niet alleen een fijne 

ervaring, maar ook een bron van twijfel en    

zorgen. Ouders kunnen zich ongerust maken 

over de ontwikkeling van hun baby of peuter. 

Ze hebben vragen over zijn gedrag, over hoe hij 

zich voelt of over de relatie met hun jonge kind. 

Vader of moeder worden is een ingrijpende ge-

beurtenis. Veel (aanstaande) ouders twijfelen al 

eens aan zichzelf, aan hun kinderwens, aan de 

tegenstrijdige gevoelens die ze ervaren ten   

aanzien van hun kind of aan de manier waarop 

ze met hun baby of peuter omgaan. 

Vaak zijn deze problemen en ongerustheden 

van voorbijgaande aard en zijn ze eigen aan de 

ontwikkeling van een jong kind. De twijfels van 

ouders horen bij het wennen aan het  ouder-

schap.  Soms echter blijven de twijfels duren of 

worden de problemen met hun baby of peuter 

meer uitgesproken. Ouders voelen dat de op-

voedingsadviezen van familie, Kind en Gezin, 

(huis)arts, … niet meer volstaan. 

Het is dan aangewezen om verder hulp               

te zoeken. Jonge kinderen zijn immers                

tegelijkertijd kwetsbaar en veerkrachtig.        

Door snel in te spelen op de zorgen van          

ouders kan voorkomen worden dat                 

moeilijkheden zich vastzetten in de                   

ontwikkeling. 
“Onze hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim 

en behandelen de verkregen informatie met respect       

voor de privacy.” 



Voor wie ? 

Voor ouders of aanstaande ouders die: 

 moeilijk kunnen genieten van de band met hun kind of die 

zich erg angstig voelen in deze relatie, mogelijk op basis 

van vroegere verlieservaringen of omdat ze zelf een  

moeilijke voorgeschiedenis hebben. 

 zich overvraagd voelen in de zorg voor hun kind omwille 

van allerlei factoren; nog jong zijn en dit als een probleem 

ervaren; zelf in behandeling zijn omwille van psychische 

problemen; ernstige medische problemen bij het kind;… 

Voor ouders die zich blijvend zorgen maken over: 

 eet– of slaapproblemen; het overmatig huilen van hun 

baby; jonge kinderen die zich erg angstig voelen of       

contact als onprettig ervaren; kinderen die erg               

teruggetrokken zijn of moeilijk tot communicatie en spel 

komen; baby’s die snel overprikkeld zijn of juist erg weinig 

reageren; peuters die zich erg agressief of extreem dwin-

gend gedragen;... 

Hoe ? 

Na telefonisch of email contact door de ouders 

wordt een eerste gesprek gepland. Hierin gaan we 

na of ons aanbod voldoende aansluit bij jullie       

verwachtingen en de behoeften van het kind.     

Indien mogelijk plannen we binnen de twee weken 

een afspraak voor een volgend gesprek met ouders, 

kind en hulpverlener. Deze hulpverlener blijft de 

vaste aanspreekpersoon gedurende de verdere  

behandeling. Ook verwijzers kunnen per telefoon of 

email contact  opnemen met een teamlid voor infor-

matie, advies of om een vraag rond doorverwijzing 

“Het baby– en peuterteam is een multidisciplinair team van 

psychologen, maatschappelijk werker, logopedist en         

kinder– en jeugdpsychiater.” 

Onze werking ? 

De Pont wil samen met ouders en kind op weg gaan om de problemen te begrijpen 

en de ontwikkeling van baby of peuter in relatie tot zijn ouders te verbeteren.     

We hebben oog voor een combinatie van factoren die deze relatie beïnvloeden. 

Sommige factoren hebben met het kind te maken: prematuriteit, temperament, 

aanleg,… Andere factoren hebben met de ervaringen van ouders te maken: een 

eerder verlies, een moeilijke periode na de bevalling, het nog niet toe zijn aan het 

ouderschap,… Nog andere factoren hebben met de omgeving te maken: de        

ervaring van onvoldoende emotionele of materiële ondersteuning bij moeilijke 

leefomstandigheden,… 

Samenwerking met andere betrokken hulpverleners kan aangewezen zijn. 

Behandelmogelijkheden 

 5 gesprekken met ouders en hun baby of peuter: 

 In deze gesprekken nemen we de tijd om het gezin beter te leren kennen, 

 de zorgen te bespreken, de problemen en de signalen van het kind te      

 begrijpen en samen naar manieren te zoeken om de afstemming tussen kind 

 en ouders te verbeteren en de ontwikkeling meer kansen te geven. 

 Langer durende ouder-kind behandeling 

 Wanneer 5 gesprekken onvoldoende blijken, kunnen we in samenspraak 

 met ouders een verdere ouder-kindbehandeling opzetten. 
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“De Pont stelt de 

relatie tussen     

ouders en kind  

centraal. We      

hebben oog voor 

het samenspel van 

factoren die deze 

relatie                    

beïnvloeden.” 


