
in deze vroeg:
Kritische blik op rol gehechtheid in ontwikkeling 
Het is belangrijk nog eens kritisch te kijken naar het wetenschappelijke bewijs over de 
relatie tussen gehechtheid en eventuele latere problemen in de ontwikkeling van kinderen.
Elma Hilbrink

Overgewicht kent meerdere aanvliegroutes
Hoe korter een kind slaapt, hoe groter de kans op overgewicht. Andere 
aandachtsfactoren zijn het huilgedrag en de wijze van opvoeden en bewegen. 
Monique L’Hoir en Leo van Vlimmeren

Ouders - lust of last?
Katrien Laane

Geen roze wolk
Ouders worden veel te weinig gekend in de zorg voor hun prematuur geboren kind.

Handen ineen bij voorkomen overgewicht 
Dr. Eveliene Dera-de Bie 

Zicht op emoties
Lizet Ketelaar & Rosanne van der Zee

Carolien Gravesteijn: “Belang ouderwelzijn te weinig op het netvlies”
Carolien Gravesteijn onderzoekt de factoren die het ouderlijk welzijn kunnen 
bevorderen en wat dit betekent voor het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen.

De Vroegwerker - Reflectie op de dagelijkse praktijk 

Oog voor tijdig signaleren in de kinderopvang 

Praktische handvatten voor veilige start
Paulien Kuipers

Stap voor stap leren in een chaotische wereld
Werken in kleine stapjes helpt kinderen met een verstandelijke beperking en autisme 
de wereld beter te ordenen en te begrijpen.
Sigrid Huygen

Té beweeglijk door het leven
Raoul Engelbert en Mark Scheper 

Allergisch voor calorieën, wat dan?
Bijsturen op jonge leeftijd kan veel gewichtsproblemen in de kiem smoren.  
Hans Budde 

Risicofactoren eerste duizend dagen 
Dr. Edgar van Milpleit voor meer aandacht voor overgewicht tijdens de zwangerschap 
en direct na de geboorte.  

Lezen en kijken 
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Redactieadres en advertenties:

DG Communicatie, Postbus 158, 

1600 AD Enkhuizen

E vroeg@dgcommunicatie.nl

T 0228-326068 

W www.vakbladvroeg.nl

Vernieuwing

Vakblad Vroeg bestaat dit najaar vijf jaar in de huidige vorm. Het blad focust zich 

steeds meer op de ontwikkeling van het jonge kind in het algemeen en de hape-

ringen die daarbij op kunnen treden. Er is zoveel kennis, er zijn zoveel invalshoe-

ken die we met u als lezer willen delen. Samen met onze kundige redactie zoe-

ken we naar auteurs en onderwerpen die u en ons inspireren om zo goed moge-

lijk als professional met het jonge kind en zijn of haar ouders te werken. 

Dat hier behoefte aan is, zien we niet alleen aan de toename van het aantal 

abonnees, maar ook aan de snel toenemende belangstelling voor onze nieuws-

brief en Facebook-pagina.Ook onze website wordt veelvuldig geraadpleegd. 

Daarom hebben wij deze nu responsief gemaakt zodat de site ook op mobiel 

en tablet goed is te lezen. Met dezelfde inhoud, maar nog interactiever. 

Zo kunt u reageren op berichten en zelf content toevoegen. Daartoe moet u 

wel even een nieuwe login aanmaken. Als abonnee kunt u dan tevens de pdf’s 

van de verschenen nummers onder onze redactie raadplegen. Want u, als 

abonnee van ons magazine heeft een streepje voor. Neem alleen al de kortin-

gen die u op onze congressen krijgt. Mede door u kunnen we onze missie 

voortzetten: kennis en informatie verspreiden over het jonge kind die u in uw 

praktijk kunt gebruiken.

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 Uitgeest16

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.


