
Contact met uw baby
Extra steun voor moeders met psychische klachten



Voor wie is deze hulp?
Chantal (26) houdt ontzettend veel van haar 
pasgeboren dochtertje Maud. De zorg voor het 
kleine meisje valt alleen niet mee. Chantal is 
bang dat haar dochter de dupe wordt van de 
psychische klachten die ze heeft:  ‘Ik vraag me 
vaak af of ik goed voor mijn dochtertje zorg. 
Moet ik Maud nou wel of niet oppakken als ze 
huilt en klopt het wel dat ze zoveel huilt? Zulke 
vragen spoken vaak door mijn hoofd en maken 
me onzeker.’

Bent u net als Chantal moeder en bent u 
bang dat uw psychische problemen de band 
met uw kind in de weg zitten? Wordt u zo 
moe van de medicijnen dat de zorg voor een 
baby ontzettend veel energie kost? Of bent u 
misschien depressief en weet u even niet hoe 
het verder moet? Dan kunnen gesprekken met 
een begeleider van het KOPP-team voor u een 
oplossing zijn. Want als u niet zo lekker in uw 
vel zit en u bent net moeder geworden, is dat 
behoorlijk zwaar. De begeleider helpt u de band 
tussen u en uw kind te versterken, waardoor u 
het in de jaren daarna samen wat gemakkelijker 
krijgt.

Waarom is deze hulp?
Onderzoek laat zien dat een hechte band tussen 
moeder en baby ontzettend belangrijk is. Als de 
relatie tussen ouder en kind goed is, heeft het 
kind minder kans op psychische problemen op 
latere leeftijd. Door zo vroeg mogelijk de ouders 
en het kind te begeleiden, worden problemen 
op latere leeftijd voorkomen. 

Door de extra hulp zal de band tussen u en 
uw baby beter worden. Deze band is voor 
u beiden erg belangrijk om elkaar beter te 
kunnen begrijpen en meer van elkaar te 
genieten. U zult minder onzeker worden en er 
meer voor uw kindje kunnen zijn. Het feit dat 
u emotioneel beschikbaar bent voor uw baby 
is een belangrijke beschermende factor in de 
eerste levensfase. 

Waaruit bestaat de hulp?
De begeleider komt acht tot tien keer bij 
u thuis langs. Ook de vader kan, als hij dat 
wil, meedoen met de gesprekken. Tijdens de 
gesprekken brengt de begeleider met video-
opnamen de band tussen u en uw kind in 
kaart. Op deze filmpjes is goed te zien hoe de 
baby reageert. Bijvoorbeeld als u hem of haar 
knuffelt of in bad stopt. De volgende vier tot 
zes gesprekken geeft de begeleider praktische 
tips over hoe u uw kind kunt verzorgen en iets 
kunt leren. Daarbij leert u op de juiste manier 
te reageren op de signalen die uw kind afgeeft, 
zodat u beiden die hechte band krijgt, die zo 
nodig is voor een goede ontwikkeling.
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Meer informatie en aanmelding
Per gemeente zijn er verschillende 
mogelijkheden om u aan te melden.
De aanmelding kan onder andere lopen via 
wijk- en gebiedsteams, huisarts/POH, medisch 
specialisten, kind- en jeugdzorginstellingen en 
ggz-instellingen.

Aanmelden of heeft u een vraag? Stuur dan een 
e-mail naar kopp@ggzfriesland.nl


