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in deze vroeg:
Marij Eliëns: “Beelden thuissituatie spreken boekdelen”
Ouders als het ware hun kind terug geven. Dát is volgens gezondheidswetenschapper 
Marij Eliëns de kern van videohometraining. 
Jan de Graaf

Goed ouderschap start al tijdens zwangerschap
Een goede hechting is een belangrijke basis voor een kind. Ouders kunnen 
niet vroeg genoeg beginnen met het stimuleren van sensitief en responsief ouderschap. 
Monica Pollmann, Ammelie van Beurden en Lidy Cornelissen

Verbeteren arm- en handfunctie bij hersenbeschadiging kán
Ankse Verhaegh, Ingrid van den Tillaar, Judith van Munster en Pauline Aarts

De Vroegwerker: Jeanne Berkelmans-Willekens

Darmstelsel baby onderschatte factor 
Huilbaby’s kunnen ouders tot wanhoop drijven. Nieuw onderzoek toont 
aan dat darmkrampjes de boosdoener kunnen zijn.
Rachel Verweij

Slaap kent vele geheimen
Alle kinderen vertonen wel eens slaapproblemen. Een inkijkje in een 
dynamisch gebeuren met stoorzenders.
Frits Boer

Met de ogen leren praten 
Gerna Scholte

Waar laat je een baby slapen? 
Baby’s slapen steeds vaker bij de ouders op de kamer, soms ook in hetzelfde bed. 
Maar wat weten we over co-sleeping? 
Dr. Roseriet Beijers 

Sensitiviteit als norm 
De moeder is het centrum voor een baby. Wat zij of haar partner de baby niet 
kan bieden, kan worden toegevoegd.
Marianne Vanderveen-Kolkena

Slaapproblemen vragen om maatwerk 
Guy Couturier

Ouders aan het woord: Bloed, zweet en tranen 
Jan de Graaf

Slecht slapen bij verstandelijke beperking vergt specifiek advies
Veel ouders gaan er vanuit dat slaapproblemen horen bij hun 
verstandelijk beperkte kind. Ten onrechte.
Wiebe Braam
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In de armen van Morpheus

Wat is er heerlijker dan in de winter lekker lang in je bed te liggen, denken 

wij als volwassenen. Voor jonge kinderen kan het juist heel lastig zijn om 

zich over te geven in de armen van Morpheus. Soms voor ouders om 

machteloos van te worden. En wat voor antwoord heb je dan als hulpverle-

ner? Genoeg redenen om in deze Vroeg ruimte te maken voor artikelen 

over slaap. Wat is het eigenlijk? Hoe werkt het? En hoe houd je rekening 

met de ontwikkelingsfase waarin een jong kind zit? Verschillende auteurs 

hebben zich over dit onderwerp gebogen. 

Jonge kinderen in ontwikkeling: wat zitten daar veel facetten aan. Iets wat 

we ook zagen op de tweede editie van het congres over Vroegsignalering 

en Vroeghulp afgelopen maand. Een grote groep professionals heeft weer 

kunnen profiteren van alle kennis die er over het jonge kind verspreid door 

het land bestaat. Door telkens meer oog te krijgen voor de verscheidenheid 

van ontwikkelingsmogelijkheden bij kinderen en hun ouders verrijken wij 

niet alleen het leven van het jonge kind, maar ook dat van onszelf. Kortom: 

Vroeg gaat door met het organiseren van studiedagen. Ideeën over facet-

ten die wij nog niet hebben belicht? Geef het door aan de redactie!

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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