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BABY-PEUTERTEAM 
de verbinding tussen ouder en kind als 

kompas 

Een kind komt niet op de wereld met  

dezelfde taal als een volwassene.  Dit 

maakt het niet evident voor ouders en 

hun  baby/peuter om elkaar te verstaan. 

We willen ouder en kind ondersteunen 

om deze signalen naar elkaar beter  

te begrijpen door samen te spelen,  

te denken, te zoeken, ... 
 

Lijkt dit iets voor jou/jullie?  

Zie je het zitten samen met je  

baby/peuter te komen? 
 

Neem dan contact met ons op. 

Maakt u zich zorgen als prille ouder? 

Zwanger?  

Overweldigd door gevoelens van 

verwarring en twijfel? 

Bezorgd over het gedrag van uw 

baby of peuter? 

VISIE EN MISSIE: 

“Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg 

wil aan iedereen uit het arrondissement  

Turnhout die problemen ervaart in zijn  

psychisch functioneren professionele  

behandeling en begeleiding aanbieden. Ook  

preventie is belangrijk.. 

Het centrum heeft een duidelijk,  

gedifferentieerd en ambulant zorgaanbod voor 

iedereen met een ernstige psychische,  

psychosociale of een psychiatrische  

problematiek. Het CGG ontwikkelt ook een  

gericht aanbod voor specifieke doelgroepen. 

Het CGG werkt met het psychische lijden,  

benadeling en gekwetstheid van mensen en  

realiseert zorg op maat Het werkt zijn  

activiteiten uit met multidisciplinaire teams van 

professionele en geëngageerde medewerkers 

die een grote zorg hebben voor de cliënten. Bij 

de uitbouw van zijn werking staat respect voor 

de cliënt centraal. Hij wordt zorgzaam  

benaderd vanuit een grote betrokkenheid en 

een houding van gelijkwaardigheid.” 



“Ik ben heel angstig van  

nature uit. Ik heb twee jonge 

kindjes van 6 maanden en 2 

jaar oud. Tot hiertoe gaat het 

goed, maar wat als de oudste 

uit zijn bedje zou komen  

omdat hij nachtmerries heeft. 

Ik heb gehoord dat kindjes op 

die leeftijd dat wel eens doen. 

Ik weet niet of ik die wel ga 

kunnen troosten.“ 

“Mijn baby weent als hij zijn flesje krijgt. Ik ben heel bezorgd dat 

hij wel voldoende eet zo. Ik heb al allerlei soorten 

pap geprobeerd, wat Kind & Gezin me voorgesteld heeft. Hij wil 

precies niet eten. Ik kan er niet rustig bij blijven. Ik weet echt niet 

hoe dit zou kunnen verbeteren.“ “Er zit zo veel woede in onze Lars. Hij lijkt altijd 

boos en de laatste tijd vooral op mij. Ik weet niet 

hoe er mee om te gaan, word zelf ook boos op 

hem. Hoe slagen we er in om weer fijne momenten 

samen te hebben?” 

“Ik voel mij helemaal niet op een roze wolk zoals ik 

dacht dat ik mij zou voelen na de bevalling.  

Integendeel, soms denk ik dat ik mijn baby'tje  

helemaal niet wil hebben.” 

“Het gaat goed tussen mij en mijn  

dochtertje als we met ons tweetjes zijn, 

maar vanaf dat er iemand in de buurt 

komt, luistert ze niet meer. Ik word heel  

onzeker en ik krijg veel opmerkingen.  

Ik wil een goede moeder zijn, maar 

waarom lukt dit enkel als we maar met 

ons twee zijn?” 




