
in deze vroeg:
Bewegingsspel hecht
Het Ouder-kindinteractie bewegingsspel (OKI-B) is een kortdurende behandeling van 
hechtingsproblemen bij jonge kinderen.
Resie Bessems en Gees Boseker

Stress vroeg in het leven ijlt na
Er bestaat een directe relatie tussen stress in de eerste levensjaren en de gezondheid later.
Dr. Roseriet Beijers 

Neem stotteren in vroege kindertijd serieus 
Stotteren is in de vroege kindertijd op twee manieren effectief aan te pakken.
Caroline de Sonneville en Marie-Christine Franken

De Vroegwerker - reflectie op de dagelijkse praktijk 
Guy Couturier

Breng ernstig beperkt kind in beweging!
Een eenvoudige methode brengt jonge kinderen met een ernstig meervoudige  
beperking (EMB) in beweging. De mooie resultaten smaken naar meer! 
Elise Sijthoff en Wim van Veelen

Lichaamsgerichte traumabehandeling brengt rust
Kinderen kunnen in hun eerste levensjaren ernstige klappen oplopen. Juist voor deze  
jonge kinderen is Sensorimotor Psychotherapie® een effectieve behandelmethode. 
Anneke Vinke

Anneloes van Baar: “Opvoeden is hartstikke ingewikkeld”
De jeugdhulpverlening benut te weinig de mogelijkheden op het gebied van pedagogische 
begeleiding vindt hoogleraar Anneloes van Baar. Ook geeft zij aan dat matig prematuur 
geboren kinderen een min of meer vergeten groep vormen.

Puzzelen naar aangeboren aandoeningen 
Consultatie van een klinisch geneticus kan van belang zijn bij de  zoektocht naar de  
verklaring voor een afwijkend ontwikkelingspatroon bij jonge kinderen. 
Saskia Bakker

Ouders aan het woord: Vrijwel iedere specialist gáát ervoor

Postnatale depressie? Huid-op-huid verlicht!
Kan huid-op-huid contact postpartum depressie voorkomen of genezen?
Rachel Verweij

Anders kijken naar zintuiglijke prikkelverwerking 
Onze zintuigen zijn niet los te zien van bewegen. Handelen vanuit zintuiglijke prikkelver-
werking kan leiden tot waardevolle perspectieven.
Miriam Hufen

Alarmsignalen bij afwijkende motorische ontwikkeling 
Persisterende vuistjes, weinig variatie in het bewegingspatroon, een te lage spier-
spanning: allemaal zaken die kunnen duiden op een afwijkende motorische ontwikke-
ling. Zo zijn er nog veel meer signalen die oproepen tot nader onderzoek.
Jolanda Schieving
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In beweging

In deze nieuwe Vroeg vindt u een heel aantal artikelen over bewegen in de 

breedste zin van het woord. Beweging bij de start van het leven. Waar moet je 

als professional op letten bij die hele kleintjes, wat zijn tekenen dat het niet 

goed gaat met de motoriek. Maar ook bewegen door kinderen die ernstig 

meervoudig beperkt zijn of binnen bepaalde vormen van therapie. 

Bewegen, in beweging zijn, dat is wat ons voortstuwt. Niet in beweging zijn is 

stilstand, iets wat we bij Vroeg zoveel mogelijk willen voorkomen. Want ook 

Vroeg is in beweging. De kennis over het jonge kind verspreidt zich als een 

olievlek over de professionals en van allerlei kanten wordt het belang van de 

vroege kindertijd benadrukt. Maar een kind komt nooit alleen ter wereld: er is 

altijd een ouderpaar dat zich vanaf het moment van de geboorte - of eigenlijk 

al van het moment van in verwachting zijn - verantwoordelijk weet en voelt. En 

eens ouder, altijd ouder. In voor- en tegenspoed. 

Voor ons reden om een nieuw platform voor professionals te lanceren, 

zie pag. 3 Onze slogan is: Investeren in ouders? Gewoon doen! 

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 Uitgeest18

colofon:

T  0900-226 52 63 (¤ 0,10 per minuut)

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.


