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Hulp aan moeder met autisme onontgonnen terrein
Aandacht voor moeders met een autismespectrum stoornis is veelal nog een blinde 
vlek voor zorgprofessionals. Wat zijn aangrijpingspunten voor een betere begeleiding?
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De Vroegwerker: Reflectie op de dagelijkse praktijk 
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Winst van vroeg ingrijpen ligt op lange termijn
“Het tegengaan van agressief gedrag rendeert met name door te investeren in het jonge 
kind”, aldus prof.dr. Bram Orobio de Castro.
Jan de Graaf

Leren van een baby in de klas
Louise van den Broek

Oog hebben voor partnerrelatie doet ertoe
In een tweegesprek zoomen twee coördinatoren Integrale Vroeghulp (IVH) in op de rol 
van vaders en moeders.
Jitty Runia

Vaderschap in de knel 
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Vaderbetrokkenheid schiet te kort in zorg, opvang en onderwijs
Karin Hoogeveen

Ouders aan het woord: “Zijn beperking zien wij als verrijking”
Jan de Graaf

Help, de millenniumgeneratie voedt op!
Marjon van Klaveren 

Maak ouders babyproof
Na de geboorte van een kind hebben ook ouders liefde, aandacht en feedback nodig om 
een stevige basis te kunnen vormen. Dit kan door hen tijdig babyproof te maken.
Maarten van der Linde 

Voor elk kind passende hulp 
Elianne Vossen 
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Vaders doen ertoe

De afgelopen maanden hebben we een aantal congressen mede georganiseerd 

en wat opvalt is dat deze vrijwel uitsluitend door vrouwen worden bezocht. 

Sporadisch zien wij een mannelijke hulpverlener in de zaal. Wat is dat toch, die 

feminisering van de zorg voor het jonge kind? En dat terwijl mannen ook zo 

belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Een jong kind dat het consulta-

tiebureau bezoekt, naar het kinderdagverblijf gaat, naar de logopedist moet of 

een fysiotherapeut treft, raakt vooral in aanraking met vrouwen. 

Tijdens het congres Vaders in de 21e eeuw bleek eens te meer hoe belangrijk 

de rol van vaders is. En ja hoor, tijdens dit congres waren zowaar meer man-

nelijke hulpverleners aanwezig. Plus enkele betrokken vaders, die aangaven 

zich vaak nog een roepende in de woestijn te voelen. In dit nummer, met als 

thema vaders, staat een aantal verhalen waarin we zicht krijgen op de emo-

ties van vaders. 

Een vader doet ertoe en de maatschappij moet er alles aan doen om de vaders 

de rol te geven die hem toekomt. Alle vrouwelijke hulpverleners (inclusief 

mezelf) zou ik dan ook willen oproepen om tijdens hun consult, in wat voor set-

ting dan ook, meer oog voor vaders te hebben. Veel leesplezier!

Louie van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg
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