
in deze vroeg:
Aangrijpingspunten voor vroege herkenning ASS 
Een autismespectrumstoornis (ASS) kan regelmatig al rond de leeftijd  
van 24 maanden betrouwbaar worden vastgesteld. 
Marrit Buruma, Titia Prinsen en Els Blijd-Hoogewys

Integratie opvang en zorg werpt vruchten af
Het landelijke project PACT richt zich op het versterken van het pedagogisch klimaat 
voor álle kinderen. Jeannette Doornenbal, voorzitter van het PACT-wetenschapsteam, 
vertelt in een interview over de meerwaarde hiervan.

Zoeken naar een gemeenschappelijke taal
Anders dan de twee eerdere versies omvat de geactualiseerde Diagnostic
Classification (DC:0-5) nu ook de kleutertijd. 
Guy Couturier

Investeren in vroegtijdig (h)erkennen van problemen
Moniek Zijm

Ergotherapie zet in op handelen
Een afwijkende ontwikkeling is vrijwel altijd terug te zien in het dagelijks handelen.  
Het inschakelen van een ergotherapeut kan al snel uitkomst bieden. 
Theone Kampstra en Angela Rozema-van Koeveringe

De Vroegwerker – Reflectie op de dagelijkse praktijk

Vroege stimulering bevordert schoolloopbaan
Ora Oudgenoeg Paz, Pauline Slot en Paul Leseman 

Verlegenheid kent meerdere gezichten
De manier waarop jonge kinderen verlegenheid uiten is van invloed op hun verdere 
sociale ontwikkeling en welzijn. 
Cristina Colonnesi

Rotterdam gelooft in meerwaarde vroegsignalering op locatie
Nijs de Graaff

Geestelijk blijft Thijmen een baby

Kind van ouders met een verslaving 
Anja Kolschmann

Samenwerking in Eersel smaakt naar meer 
Monique van den Heuvel 

Landelijke uitrol ‘Zwanger, Bevallen, een Kind’ 
Rachel Verweij

Driehoek kind-ouders-coach beloftevol
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redactie
Jeanne Berkelmans 
orthopedagoog/GZ-psycholoog 

Hanne Cools
GZ-psycholoog kind en jeugd 

Phineke Tielenius Kruythoff 
Voorzorgverpleegkundige /
IMH-specialist DAIMH

Iedere editie van Vakblad Vroeg behandelt een onderwerp 

vanuit meerdere invalshoeken. Dit keer hebben we als thema 

de samenwerking tussen de kinderopvang en de zorg genomen. Actueel, want 

hier is nog veel winst te boeken. Niet voor niets zijn overal in het land in het 

kader van de transitie methodieken ontwikkeld en projecten opgezet om de wis-

selwerking tussen opvang en zorg te versterken. Er leiden veel verschillende 

wegen naar Rome, dat is wel duidelijk. We hopen professionals via deze artike-

len te inspireren hoe deze samenwerking vorm te geven.

Steeds vaker krijgen we spontaan artikelen of ideeën hiervoor toegestuurd. Deze 

zijn altijd welkom en worden serieus door onze redactie bekeken. Schroom dus 

niet om contact met ons op te nemen. Ook als u een suggestie voor een thema 

heeft waarvan u vindt dat wij hier aandacht aan moeten besteden: geef het door. 

Zo worden we niet alleen een blad vóór maar meer en meer ván al die professi-

onals die begaan zijn met het jonge kind. Want daar doen we het immers voor!

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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Abonnementen:
Verschijnt 4x p. j. prijs ¤ 25,00

buitenland ¤ 30,00 (prijswijzigingen voorbehouden).

Adresgegevens:

Abonnementenland

Postbus 20

1910 AA Uitgeest

colofon:

T  0900-226 52 63 (¤ 0,10 per minuut)

E  Klantenservice@aboland.nl

Twitter @Aboland_klanten 

W Abonneren: www.bladenbox.nl; wijzigen/opzeggen www.aboland.nl
Opzeggingen dienen 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Adverteren

Vakblad Vroeg biedt verdieping aan alle professionals die zich bezighouden met de ontwikkeling van 

het kind vanaf het moment van conceptie tot ongeveer 7 jaar. Kijk voor de advertentiemogelijkheden 

op www.vakbladvroeg.nl of neem contact op met Jan de Graaf, 06-21905843.

Carine Westendorp
logopedist  

Saskia Bakker
kinderarts / 
IMH-specialist DAIMH

Petra van Schie
kinderfysiotherapeut / 
orthopedagoog

hoofdredacteur
Louise van den Broek  

bladmanagement
Jan de Graaf 

vormgeving
Jelle de Graaf 

Redactieadres en advertenties:
DG Communicatie, Postbus 158, 
1600 AD Enkhuizen
E vroeg@dgcommunicatie.nl
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