
in deze vroeg:
Liefde voor het eerste gezicht
Rachel Verweij

Dove en slechthorende kinderen vragen meer van zorgprofessionals
Ongeveer de helft van alle dove en slechthorende kinderen kampt met psychische klach-
ten. Wat zijn praktische aanknopingspunten om hen bij te staan? 
Eleanore Vromans 

Omgaan met storingen in informatieverwerking
Over- en ondergevoeligheid kan al op jonge leeftijd tot uiteenlopende problemen leiden. 
Een stapsgewijs behandelmodel biedt uitkomst.
Esther Fleurbaay en Cor Reusen

Ondergeschikte status kindbelang verdient erkenning
Marianne Vanderveen-Kolkena

Spanning in huis
Monique Thoonsen

De wereld nabij brengen
Kinderen met een visuele beperking missen veel leerervaringen. Ze kunnen dit gemis deels 
compenseren door het benutten van informatie uit de andere zintuigen.
Irma Uijen de Kleijn

Prof. Ellen Gerrits: “Pak taalprobleem direct op”
Vaak gaat men ervan uit dat praten met horten en stoten met een beetje geduld vanzelf 
wel goed komt. “Volstrekt ten onrechte”, verklaart prof. Ellen Gerrits. 

Als prikkels anders binnen komen
Monika Nijkerk-Hirscher

Opeens maak je deel uit van de onderwaterwereld
Ouders aan het woord

Muziek reguleert prikkels   
Margré van Gestel

De Vroeg-werker
Ontwikkelingspsycholoog Renée Otte

Zie sterke kanten van moeders én vaders
Vaders spelen een essentiële rol in het leven van het ongeboren en jonge kind. “Toch 
doen vaders nu te vaak voor spek en bonen mee”, vindt drs. Marilene de Zeeuw. 

Benut expertise Integrale Vroeghulp
Lieke van der Meulen en Jitty Runia

De helende werking van kinderhaptotherapie
Noam Shalgi
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redactie
Jeanne Berkelmans 
orthopedagoog/GZ-psycholoog 

Hanne Cools
GZ-psycholoog kind en jeugd 

Phineke Tielenius Kruythoff 
Voorzorgverpleegkundige /
IMH-specialist DAIMH

Prikkelverwerking

Jonge kinderen krijgen steeds meer prikkels te verwerken. Dat weten we inmid-

dels wel. De ‘schermen’ zijn daar behoorlijk debet aan. Meer en meer kinderen 

en ouders worstelen hiermee. In dit nummer daarom veel aandacht voor prikkel-

verwerking. Met achtergronden, praktische tips en – heel belangrijk – hoe de 

manier van het verwerken van prikkels door een jong kind doorspeelt in de 

ouder-kindrelatie. 

Eén van de artikelen maakt duidelijk hoe je jonge kinderen met behulp van 

muziek kunt helpen om de prikkels te reguleren. Bij kinderen met een handicap 

zoals blinde of dove kinderen werkt het weer anders. Door hun handicap missen 

ze bepaalde prikkels zoals de blinde kinderen uit De Vlindertuin. Mooi om te 

lezen hoe deze kinderen toch zelfstandig kunnen worden en hun omgeving leren 

ontdekken. Andere thema-artikelen gaan in op weer andere aandachtspunten 

rond prikkelverwerking. Verder in dit nummer aandacht voor veel andere aspec-

ten van vroegsignalering en vroeghulp.

Kortom, weer een volle Vroeg waar veel auteurs hun medewerking aan hebben 

gegeven en waar u als lezer hopelijk inspiratie uit put. Daar doen we het voor!

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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Abonnementen:
Verschijnt 4x p. j. prijs ¤ 25,00

buitenland ¤ 30,00 (prijswijzigingen voorbehouden).

Adresgegevens:

Abonnementenland

Postbus 20

1910 AA Uitgeest

colofon:

T  0251 - 25 79 24

E  Klantenservice@aboland.nl

Twitter @Aboland_klanten 

W Abonneren: www.bladenbox.nl; wijzigen/opzeggen www.aboland.nl
Opzeggingen dienen 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Carine Westendorp
logopedist  

Saskia Bakker
kinderarts / 
IMH-specialist DAIMH

Petra van Schie
kinderfysiotherapeut / 
orthopedagoog

hoofdredacteur
Louise van den Broek  

bladmanagement
Jan de Graaf 

vormgeving
Jelle de Graaf 

Redactieadres en advertenties:
DG Communicatie, Postbus 158, 
1600 AD Enkhuizen
E vroeg@dgcommunicatie.nl
T 0228-326068 / 06-21905843
W www.vakbladvroeg.nl


