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Laat crisis geen levenslang betekenen voor jongste 
generatie
Onno de Zwart en Tessa Roseboom

Corona: faciliterend of ontregelend?
Corona overviel ons. Twee casussen laten zien hoe de 
maatregelen tot zowel spanning als ontspanning kun-
nen leiden.
Irene Mol en Paulien Kuipers

Omgaan met emoties bij meisjes met autisme 
Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys

‘Nuldelijndienst’ reguleert spanning in huis
Laura de Landgraaf en Rolien Sandelowsky

Positieve aanpak stimuleert
Saskia Vonk

Zorg(en) in tijden van corona 
Mariëlle Cloïn, Marion van den Heuvel, Roseriet Beijers, 
Stefania Vacaru, Carolina de Weerth en Hedwig van Bakel 

Betrokken vaderschap uit de coulissen
Robin van Tilburg 

Vader/moeder worden tijdens COVID-19
Brita M. de Jong-van Kempen 

Prof. dr. Raoul Engelbert: “Mijn hart ligt bij chronisch 
zieke kinderen”
Hoogleraar prof. dr. Raoul Engelbert is expert op het 
gebied van kinderfysiotherapie. “Met name jonge kin-
deren motiveren tot bewegen is een sleutel om resul-
taat te boeken”, weet hij uit ervaring. Met het oog 
hierop toont hij zich een pleitbezorger van een totaal-
aanpak. 
Jan de Graaf

Via veiligheid naar veerkracht
Marianne Vanderveen-Kolkena

Spelenderwijs contact maken
Ariane Flesseman en Moniek Schrijver 

Online Communities steun in de rug
Merith Cohen de Lara 

Haal meer uit borstvoeding 
Ilona Wildeman, Wilma Otten en Sylvia van der Pal

De Vroegwerker: Jessica Boerema

Opgroeien in de armen van wildvreemden 
Irene Guerand
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Vernieuwd!
Met trots presenteer ik je de vernieuwde VROEG. 
Onze ontwerper, Jelle de Graaf, heeft er een nog 
mooier en uitnodigender tijdschrift van gemaakt. 
Wat beter leest, mooiere illustraties heeft en ook nog 
eens 4 pagina’s extra telt. Een tijdschrift waar inmiddels meer dan 
2500 zorgprofessionals op zijn geabonneerd. Dat maakt duidelijk hoe 
groot de belangstelling is voor de zorg aan het ongeboren en jonge 
kind en zijn ouders. 

In dit nummer staat corona centraal. In de pers heeft men het veel 
over ouderen, over scholieren of over de economie. Maar wat voor 
invloed heeft deze crisis op de ontwikkeling van de jongste generatie? 
En wat kunnen we ervan leren voor de toekomst? 

Tal van professionals laten hun licht schijnen over dit actuele onder-
werp. En zoals altijd zitten er verschillende kanten aan. De titel van 
het artikel van Paulien Kuipers en Irene Mol vind ik hierbij veelzeg-
gend: Corona: faciliterend of ontregelend? Want een crisis levert 
naast narigheid ook nieuwe inzichten en activiteiten op.
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hoofdredacteur VROEG 

colofon

Redactieadres en advertenties
DG Communicatie, Postbus 158, 
1600 AD Enkhuizen

E vroeg@dgcommunicatie.nl
T 0228-326068 / 06-21905843
W www.vakbladvroeg.nl

Marjolein van Velsen 
kinderfysiotherapeut / 
pedagoog

Phineke Tielenius Kruythoff
Voorzorgverpleegkundige /
IMH-specialist DAIMH


