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in deze vroeg:
Vroege imitatie doet ertoe
Imitatie speelt een belangrijke rol in de sociale en cognitieve ontwikkeling van een baby.
Elma Hilbrink

Trauma fundamenteel samen verwerken
Het minimaliseren van leed of verdriet leidt ertoe dat getraumatiseerde kinderen voor hun 
verdere toekomst getekend kunnen zijn. 
Floortje van Bavel 

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 

Signalen van gevaar oplossingsgericht oppakken
Hoe werkt Signs of Safety, een veel gebruikte aanpak bij kindermishandeling?
Annemariek Sepers

Trauma bij jonge kinderen onderschat probleem
Te vaak wordt gedacht dat jonge leeftijd beschermt tegen de gevolgen van traumatische 
ervaringen. Tijdig signaleren en behandelen verdienen meer aandacht.
Leony Coppens

Slecht horen? Zit er bovenop!
Neonatale gehoorscreening heeft een positief effect op de algehele ontwikkeling van kin-
deren. Ook groeien ouders enorm.
Lisette Zwemmer en Jeanne Berkelmans-Willekens

Prof.dr. Marian Jongmans: “Niemand groeit alleen op”
Een onderzoeker die wekelijks proeft van de praktijk. Dát typeert prof. dr. Marian 
Jongmans. In een interview vertelt zij over haar ervaringen

De Vroegwerker: Marjolein van Velsen

Nee mama, ik wil geen kus!
Seksuele voorlichting verdient aandacht vanaf de babytijd, ook om misbruik voor te zijn. 
Naomi Dessaur 

Ouders aan het woord: “Ik loop nu vast, help me”

Matige start noopt tot oplettendheid
Het is verstandig om kinderen met een matige start regelmatig te onderzoeken, bijvoor-
beeld door een kinderarts en een kinderfysiotherapeut.
Patricia van Iersel 

Tijdig signaleren in de kinderopvang

Jong en een trauma? Schrijf het op!
Een posttraumatische stressstoornis komt regelmatig voor bij jonge kinderen. WRITEjunior 
blijkt een effectieve behandelingsmethode.
Sacha Lucassen

Uit elkaar en dan?
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Nieuwe ontwikkelingen

De belangstelling voor het jonge kind groeit steeds meer en Vroeg groeit mee. 

Toen we als DG Communicatie - nu alweer vier jaar geleden - het blad overna-

men, startten we met een abonneebestand van een kleine 350 professionals. 

Inmiddels staat het aantal op een dikke 1100. En bijna dagelijks melden zich 

nieuwe abonnees. Ook Twitter, Facebook en de wekelijkse Nieuwsbrief mogen 

zich verheugen in een groeiende belangstelling. Tijd dus om nog professioneler 

met de administratie om te gaan. Daarom loopt sinds 1 december de abonne-

mentenadministratie en het factureren via Abonnementenland. 

Even wennen misschien, maar zo hebben wij onze handen meer vrij om samen 

met onze redactie vooral met de inhoud bezig te zijn. Dat resulteert komend 

jaar in vier dikke Vroeg’s, een wekelijkse nieuwsbrief, de jaarlijkse congressen 

Vroegsignalering en Vroegsignalering bij baby’s, een congres over 

Kinderopvang en een congres over eetproblemen bij jonge kinderen. Uiteraard 

allemaal door u als Vroegabonnee met korting te bezoeken. En er liggen nog 

meer plannen op de plank. Dus houd Vroeg in de gaten! En mocht u zelf een 

idee hebben, laat het ons weten. 

De redactie van Vroeg wenst u een inspirerend 2017!

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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