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in deze vroeg:
Muziek is meer dan leuk!
Margré van Gestel

Aaltje van Zweden: “Hoop geeft energie”
Jan de Graaf

Richting geven aan hechtingsproces
Het hechtingsproces gaat soms met horten en stoten. De methodiek ‘De draad’ 
ondersteunt ouders in het proces van vasthouden en loslaten.
Gerrit Vignero 

Muziek heilzaam voor allerkleinsten 
Mariska Köhne-Krab 

Verdiepings- en inspiratiedag voor professionals
Professionele hulp wint aan effectiviteit indien behandeling of begeleiding op jonge leef-
tijd begint. Reden voor Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo om op woensdag 17 
februari 2016 een verdiepings- en inspiratiedag voor professionals te organiseren.

Muzikaal instinct onderkende factor in ontwikkeling 
Binnen de ontwikkeling van een baby is sprake van een functioneel ‘muzikaal instinct’. 
Stimulering van deze ‘onderstroom’ is belangrijk.
Martine Van Puyvelde

Geef te vroeg geborenen langere draagtijd
Rachel Verweij

Moeilijke kleuters onder de loep
Louise van den Broek

Oudergericht werken is een vak
Sonja Ehlers en Edith Raap

De Vroegwerker: Reflectie op de dagelijkse praktijk 

Ouders aan het woord: Integrale Vroeghulp brengt ommekeer

Muziektherapie helpt kinderen met autisme op weg
Muziektherapie helpt kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) communice-
ren en contact te maken. Muziek, klank en ritme vormen hiertoe het middel.
Mathieu Pater 

Reflexintegratie wint snel terrein – terecht? 
Wereldwijd krijgt de Masgutova Methode® steeds meer aandacht. Sleutelwoord van 
de methode is reflexintegratie. 
Jan de Graaf

Onveilige ouder-kindrelatie vergt specifieke aandacht
Een op de drie kinderen groeit op in een onveilige hechtingsrelatie. Laagdrempelige 
en tijdig ingezette hulp biedt meerwaarde.
Paulien Kuipers
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Verscheidenheid

Voor u ligt alweer het laatste nummer van 2015. Aan de snelle groei van ons tijdschrift 

merken we dat steeds meer mensen belangstelling hebben voor het jonge kind. Ook ons 

babycongres in november was tot de laatste stoel volgeboekt: in een goede sfeer heb-

ben de aanwezigen een verscheidenheid aan sprekers gehoord en is er in de wandelgan-

gen volop van gedachten gewisseld.

Die verscheidenheid is ook te zien onder onze abonnees. De gemene deler is de ontwikke-

ling en de zorg voor het jonge kind en daar vallen – zoals onze trouwe lezers in de rubriek 

‘De Vroegwerker’ kunnen zien – allerlei disciplines onder. Ook in de onderwerpen van de 

artikelen in ons kwartaalmagazine is die verscheidenheid terug te vinden. Telkens weer 

zoeken we als redactie naar nieuwe invalshoeken en thema’s zodat de verschillende 

Vroegwerkers kennis kunnen maken met wat er op het gebied van het jonge kind gebeurt.  

De versterking van onze redactie met Saskia Bakker. kinderarts en IMH-specialist, en met 

Petra van Schie, onder meer werkzaam als kinderfysiotherapeut, zal verder bijdragen aan 

de gevarieerdheid van ons magazine. Ik ben dan ook heel blij met deze versterking. 

Graag nodig ik overigens ook u als lezers uit om met ideeën voor artikelen en thema’s te 

komen. Zo maken we met elkaar Vakblad Vroeg tot hét Vakblad voor Vroegsignalering 

en Vroeghulp. En o ja, in februari is de tweede jaarlijkse inspiratiedag voor professionals 

die met jonge kinderen werken. Ik ontmoet u daar graag!

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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Abonnementen:
Verschijnt 4 keer per jaar

Abonnement ¤ 25,00 p.j.

Een abonnement loopt per kalenderjaar, en kan ieder moment 

ingaan. Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het 

één maand voor het abonnementsjaar om is wordt opgezegd.
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