
Nieuwsbrief 13-06-2022 

Update: Bij alle organisaties is het onderzoek van start! We zijn blij met alle deelnemers die jullie tot 

nu toe hebben aangemeld! We begrijpen dat het soms een uitdaging kan zijn, maar jullie inzet wordt 

erg gewaardeerd.  

JGZ Kennemerland  - interventiegroep 

Bij JGZ Kennemerland hebben we inmiddels 18 deelnemende ouder-kind 

paren, die allemaal babymassage krijgen of hebben gekregen. Bij deze 

organisatie wordt het haarplukje van deelnemende ouders geknipt door CB assistentes bij het 5 

maanden consult. Op de overlegdag op 5 april hebben zij geleerd hoe zij het plukje haar moeten 

afknippen en hebben zij op elkaar geoefend.  

 

 

  

 

 

 

 

 

CJG Rijnmond – interventiegroep 

Ook bij CJG Rijnmond zijn er 18 deelnemende ouder-kind paren. Sinds begin dit jaar 

is het team Shantala docenten bij CJG Rijnmond uitgebreid. Ook werken CJG 

Rijnmond (als eigenaar van de interventie) en TNO samen om de beschrijving van 

Shantala Babymassage Individueel te updaten. De aangepaste versie 

wordt komende zomer ingediend bij de commissie van de interventie 

databank! 

GGD Amsterdam - controlegroep 

Per 1 maart is bij GGD Amsterdam de werving van de 

controlegroep van start gegaan. In de wachtkamers van 

deelnemende locaties hangt een poster van het onderzoek en 

jeugdverpleegkundigen informeren ouders over het onderzoek bij 

huisbezoeken en weeginlopen. Na afloop van het onderzoek zullen ook in 

Amsterdam jeugdverpleegkundigen geschoold worden om de 

babymassage te kunnen geven!  

Congres Jeugd in Onderzoek 

In september zullen we wat vertellen over de eerste resultaten van de procesevaluatie op het 

congres Jeugd in Onderzoek (Jeugd in Onderzoek 2022). Hiervoor gebruiken we de 

evaluatievragenlijsten van ouders en de logboekjes van de docenten. Ook zullen we de komende 

periode een aantal interviews afnemen over ervaringen met de babymassage, met 5-10 ouders van 

de interventiegroep en 4 jeugdverpleegkundigen die de interventie geven. Deze interviews worden 

uitgevoerd door Ymke, zie het voorstelberichtje. We zullen de gepresenteerde resultaten t.z.t. ook 

graag met jullie delen! 

https://jeugdinonderzoek.nl/


Even voorstellen 

Hallo allemaal, Ik ben Ymke van Mieghem, 29 jaar oud en sinds maart 2020 

jeugdarts in opleiding bij TNO Leiden. Voordat ik in opleiding ging tot jeugdarts 

heb ik gewerkt op het consultatiebureau in het centrum van Den Haag. Tijdens 

mijn opleiding ben ik als jeugdarts in opleiding werkzaam geweest bij de GGD 

Kennemerland van 0-18 jaar, voornamelijk in Hoofddorp en Haarlem. In het kader 

van mijn opleiding ga ik nu vier maanden als keuzestage een bijdrage leveren aan 

het Blije baby onderzoek, waarbij Dafna Windhorst mij begeleidt. Ik hoop jullie binnenkort te 

ontmoeten! 

Ervaringen van jeugdverpleegkundigen via persoonlijk contact  

Ellen van JGZ Kennemerland: “Door de babymassage huisbezoeken hebben we ouders iets extra’s te 
bieden, naast het praten over hun ervaringen met hun kind. Iedere ouder heeft in de babymassage 

zijn sterke punten. De één is heel gefocust en kan goed vertragen, de ander maakt prachtig 

oogcontact met de baby. Door dit te bekrachtigen zet je ouders in hun kracht en versterk je heel mooi 

de band met hun kind.” 

Jeannette van CJG Rijnmond: “Als jeugdverpleegkundige heeft het veel meerwaarde ouders de 
Shantala babymassage te leren. Door de vertragende en ritmische massage en bewuste aanraking 

kunnen ouder en baby volledig  samen ontspannen. Het effect is dat er intens contact ontstaat tussen 

ouder en baby en het gevoel van geborgenheid bij de baby neemt toe. Ik zie ouders vaak ontroerd 

raken tijdens het masseren. Connectie met de baby voelen geeft ouders vertrouwen en stimuleert het 

ontwikkelen van de moeder/vader intuïtie. Ik gun alle ouders de Shantala babymassage toe te 

kunnen passen bij hun baby!” 

Ervaringen van ouders uit de evaluatievragenlijst 

“Hele fijne manier van uitleg, een luisterend oor en de verpleegkundige nam vriendelijkheid en rust 

mee” 

“Ik ben blij dat de babymassage aangeboden werd zodat ik mijn kleine iets extra’s kan meegeven” 

“De jeugdverpleegkundige was erg fijn en legde alles goed uit. Het waren zeer prettige afspraken” 

 

 

 

 

 

 

We willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie enthousiasme, inzet, 

betrokkenheid en de fijne samenwerking! 

Hartelijke groet, 

Het Blije Baby onderzoeksteam 

e-mailadres:   babyonderzoek@tno.nl  

Telefoonnummer: 06-29647252 (ook voor berichten via Whatsapp of SMS) 

 

Beoordeeld 

met een 9,1! 
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