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Aanpak slaapproblemen vraagt om breder spectrum aan interventies
Lenny van Rosmalen, Roseriet Beijers en Maartje Luijk

Letten op vroege regulatie doet ertoe
Marja Rexwinkel

Eten als troost of beloning? Liever niet!
Pauline Jansen

Speciaal spel stimuleert veilige hechting bij een beperking
Paula Sterkenburg  en Vernandi Dyzel

De Vroegwerker: Esther van der Leek 

Eerder signaleren betekent winst in kwadraat
“Met het eerder signaleren en voorkomen van daadwerkelijke ontwikkelingsstagnatie 
is een wereld te winnen”, benadrukt prof. dr. Nanda Rommelse. Haar hart ligt in het 
mogelijk maken van de kruisbestuiving tussen onderzoek en praktijk.
Jan de Graaf

Omgaan met emoties aan het kraambed
Bob de Raadt

Heb oog voor voorsprong in ontwikkeling 
Lieke van der Meulen

Positief uit de overleefstand! 
Hoe heb jij zo min mogelijk last van de digitale middelen? En zit er wellicht ook winst 
in hulp online aan gezinnen?  
Marilene de Zeeuw en Carla Brok

Bewegen en regulatie gaan hand in hand
Greet Wagemaker-Verkerk 

Doorbreek wereld van onbegrip rond selectief mutisme
Jan de Graaf

Leg tijdig vinger op stroperige taalontwikkeling
Karin Wiefferink, Camilla van Beugen, Barbara Wegener Sleeswijk en Ellen Gerrits

Als zelfstandig plassen en poepen niet lukt
Het bereiken van continentie is complex. Oog hebben voor de verschillende factoren 
draagt bij aan een goede begeleiding van ouders en adequate zorg aan het kind. 
Anka Nieuwhof-Leppink

Regulatie ouders cruciaal voor gezonde ontwikkeling kind
Dinco Verhelst, Gabriëlle Mercera, Janneke van Esch en Jessica Vervoort-Schel
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Hanne Cools
GZ-psycholoog kind en jeugd

Esther Fontein
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Phineke Tielenius Kruythoff 
Voorzorgverpleegkundige /
IMH-specialist DAIMH

Omgaan met emoties

Onze emoties reguleren, wat hebben we dat vaak moeten doen de 

afgelopen maanden! Van de ene ontregeling schoten we in de andere. Dan op een 

goede manier je emoties verwerken en uiten is een hele klus. Reden voor de 

redactie om in deze coronatijd te kiezen voor het thema Regulatie. Want niet alleen 

wij als volwassenen, ook heel jonge kinderen moeten al leren omgaan met negatie-

ve gevoelens en ontregeling. En daar hebben ze hun ouders heel hard bij nodig. 

In dit gevarieerde nummer wordt regulatie van verschillende kanten bekeken. 

Wat is het eigenlijk en hoe werkt het tussen kind en ouders? De relatie met 

beweging krijgt eveneens aandacht. Ook relevant: hoe leer je ouders zichzelf op 

een goede manier reguleren? Mooie artikelen waar eenieder wat uit kan halen.

Dan rest me nog om onze lezers namens de redactie een mooi 2021 te wen-

sen. Laten we er met z’n allen vooral een gezond jaar van maken. Een jaar 

waarin we voor het eerst de VROEG-prijs gaan uitreiken. Want de drie genomi-

neerden zijn bekend. Het gaat om Matté Schroder van 

Kentalis, Zillah Holtkamp van IMH Nederland en Mirjam 

Veldhoven van Cleverbee. Breng ook je stem uit via 

onze website. Scan de code!

Louise van den Broek,
hoofdredacteur

Van de redactie
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