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in deze vroeg:
Bewegingsspelvormen heilzaam bij verstoorde hechtingsrelatie
Hechtingsproblemen komen vaak tot uiting in de lichaamstaal van kinderen. Een mix 
aan bewegingsspelvormen brengt positieve veranderingen teweeg.
Lonneke van Elburg en Stefanie van Ruijven

IMH-specialist Marja Rexwinkel: “Een eetprobleem overheerst alles”
Eetproblemen zijn van grote invloed op de ouder-kindrelatie, zegt Marja Rexwinkel. 
“Wel of niet goed eten is allesbepalend. Een eetprobleem speelt 24 uur per dag”
Jan de Graaf

De Vroeg-werker: Merle van Helvert

Geef gericht aandacht aan anders visueel functioneren 
Bij Cerebrale Visuele Stoornissen wordt het zien beïnvloed door een verkeerde ver-
werking op hersenniveau. Hoe kan dit worden herkend en wat kunnen professionals 
vervolgens doen?
Marieke Steendam

Autisme en eetproblemen, waar te beginnen? 
Voor veel kinderen met autisme is eten ook een kwestie van betekenisverlening. Dit 
besef biedt praktische handvatten om hen aan het eten te krijgen. 
Thomas Fondelli

Gebiedsteams zien jonge kind over het hoofd
Gea Horsman en Jitty Runia

Mijn kind krijst als ik het eten geef
Het weigeren van voedsel resulteert regelmatig in vermijding en verstoorde ouder-kind-
relaties. Wat zijn effectieve behandelingsmethoden bij chronische voedselweigering?
Daniël Seys 

Ouder aan het woord: “Neem een eetprobleem serieus”
Al vanaf zijn geboorte is eten en drinken lastig voor Tinus. Zijn ouders hebben al veel 
geprobeerd, maar tot nu toe hielp weinig. Zij kozen voor behandeling in een kliniek.
Karin de Roos

Landing integrale vroeghulp begonnen
Frans Pijpers, Hanne Cools en Peter van den Broek 

Speels opvoeden geeft plezier in ouderschap terug
Hoe kunnen zij het plezier in de omgang met elkaar terugkrijgen?
Marlies van Dijk 

Jaarlijks komen 27.000 kinderen in problemen
Bij duizenden jonge kinderen doen zich jaarlijks problemen voor op cognitief, sociaal 
en lichamelijk gebied. Hoogleraar Hedwig van Bakel schetst het belang van vroegsig-
nalering en vroeghulp voor hen.

Lezen en Kijken
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Als de ontwikkeling anders gaat

Op 12 februari hielden we ons eerste Vroeg-congres. Niet alleen om duidelijk te maken 

wat de waarde van vroegsignaleren en vroeghulp is, maar ook om te laten zien wat er 

op dit gebied zoal gaande is in Nederland. Wat heel helder naar voren kwam is het 

belang van vroeg erbij zijn. Niet alleen voor het kind zelf met een beperking, chroni-

sche ziekte, syndroom of ontwikkelingsstoornis, maar ook voor de ouders en de omge-

ving van het kind. 

Vroege ervaringen hebben een grote invloed op zowel de latere sociale, emotionele en 

relationele ontwikkeling als op de ontwikkeling van het brein. Deze vroege ervaringen 

hebben niet alleen te maken met de kindfactoren. Minstens zo belangrijk is de manier 

waarop ouders in staat zijn om te gaan met het feit dat hun kind ‘anders’ is dan ze 

hadden verwacht. Bij hun kind verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend, zij heb-

ben soms moeite hun kind te ‘lezen’. En dat niet alleen, vaak voelen zij zich niet  

gehoord. Er valt op dit terrein nog veel te winnen, maar hoopgevend vind ik dat de 

noodzaak door professionals meer en meer gezien en erkend wordt.

Ik hoop dat alle deelnemers aan het congres hier iets van hebben meegenomen. En 

was u niet aanwezig? Volgend jaar krijgt u een nieuwe kans!

Louise van den Broek

hoofdredacteur

Van de redactie
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