
Online abonnementen op VROEG-archief voor medewerkers en studenten 

Kwartaalmagazine VROEG bevat een schat aan informatie. Speciaal voor organisaties en 
onderwijsinstellingen is het nu mogelijk om een online abonnement af te sluiten voor meerdere 
mensen tegelijk. Hierbij kan men ook grasduinen in het online archief. Na het afsluiten van het 
abonnement zijn alle edities direct te downloaden.  

De prijzen voor een jaarabonnement luiden als volgt: 
 
Online toegang voor  incl. printabonnementen tarief excl. 9% btw 

t/m 5 gebruikers  1       50,= 

t/m 15 gebruikers  1     100,= 

t/m 30 gebruikers  1    175,= 

t/m 50 gebruikers   2    250,= 

t/m 100 gebruikers  2    300,= 

t/m 250 gebruikers  3    500,= 

t/m 500 gebruikers  3    750,= 

Meer dan 500 gebruikers 3    750 + 50 euro per 50 gebruikers extra

  

Thema’s jaargangen 2021 t/m 20216 
 
Nr. 1 2020: Corona 

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? 

Nr. 2 2021: Goed kijken 

Goed kijken en op je handen zitten. Niet altijd eenvoudig voor hulpverleners. Wij willen niet kijken, 

maar doen. Toch helpt goed kijken: lees bijvoorbeeld het interview met Matté Schroder. Hij laat zien 

hoe je door heel goed te kijken, samen met kinderen kleine stapjes kan zetten. 

Nr. 3 2021, volgt in september 



Nr. 4 2021, volgt in december 

Nr. 1 2020: Verlies 

Verlies. Een moeilijk en gevoelig onderwerp waar vrijwel iedere zorgprofessional die werkt met jonge 

kinderen regelmatig mee te maken heeft. Het liefst houden we deze gebeurtenissen en dit verdriet 

zover mogelijk van jonge kinderen vandaan, maar dit is helaas niet mogelijk. 

Nr. 2 2020: Praten 

Psychische klachten van de ouders zijn van grote invloed op het reilen en zeilen tijdens de eerste 

1000 kritische dagen. Voor Mijke Lambregtse, (kinder- en jeugd)psychiater / IMH-specialist in het 

Erasmus MC), reden om zich in nr. 2-2020 sterk te maken voor het verbeteren van de zorg aan deze 

kwetsbare ouders. “Van gerichte hulp gaat een preventieve werking uit op de gezondheid en 

ontwikkeling van hun kinderen.”  

Nr. 3 2020: Verstandelijke beperking 

‘Verstandelijk beperkt’ is het thema van nr. 3-2020. De thema-artikelen behandelen verschillende 

invalshoeken. Verhelderend is een casus uit de praktijk dat een inkijkje geeft in de psychische hulp 

aan deze gezinnen. Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het kiezen van de juiste woorden is in de 

praktijk van de hulpverlening, zelfs als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen. 

Nr. 1 2019: Gehoor  

‘Gehoor’ is het thema van nr. 1-2019. Rode draad is dat er in het eerste levensjaar al veel gewerkt 

kan worden aan de communicatie en de interactie tussen ouders en kinderen. Naast de thema-

artikelen besteedt de nieuwe VROEG aandacht aan tal van andere aspecten van vroegsignalering en 

vroeghulp. 

Nr. 2 2019: Autisme  

‘Autisme’ is het thema van nr. 2-2019. En daarmee gaat het ook direct over communiceren, een 

onderwerp dat ons dag in dag uit allemaal raakt. 

Nr. 3 2019: Groei 
Groei staat centraal nr. 3-2019. Uit de verschillende artikelen blijkt keer op keer het belang om alert 
te zijn op een afwijkende ontwikkeling. Niet om alles wat anders gaat te problematiseren, wel om 
waar mogelijk en gewenst op vroege leeftijd ieder kind een kansrijke start te geven. Dit laatste blijkt 
eens te meer uit het interview in de nieuwe VROEG met prof. dr. Ria Nijhuis, één van de grondleggers 
van de kinderfysiotherapie. Hierin roept zij zorgprofessionals op hun grenzen te verleggen.  
 
Nr. 4 2019: Hersenen 

Thema van nr. 4-2019 is de ontwikkeling van de hersenen in de eerste 1000 dagen. De prille 

breinontwikkeling is voor alle betrokkenen rond het jonge kind een razend actueel en interessant 

onderwerp. De nieuwe VROEG belicht het thema vanuit verschillende invalshoeken.  

Nr. 1 2018: Prikkels 

Jonge kinderen krijgen steeds meer prikkels te verwerken. De ‘schermen’ zijn daar behoorlijk debet 

aan. Nr. 2-2018 besteedt vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan dit onderwerp. Met 

achtergronden, praktische tips en – heel belangrijk – hoe de manier van het verwerken van prikkels 

door een jong kind doorspeelt in de ouder-kindrelatie. 

Nr. 2 2018: Vaders 

In nr. 2-2018 een interview met hoogleraar Bram Orobio de Castro. Ook bevat dit nummer artikelen 

over het voorkomen van stress tijdens de zwangerschap, het belang van hulp aan moeders met 

autisme, de introductie van leren van een baby in de klas in ons land en de manier waarop de 



kinderopvang in Nijmegen zorgprofessionals direct en preventief weet in te zetten. Thema is dit keer 

‘Vaders’. 

Nr. 3 2018: Cerebrale parese 

Voor de meeste zorgprofessionals die werken met jonge kinderen is cerebrale parese een bekende 

aandoening. Toch zijn er nog veel witte vlekken in de behandeling van deze kinderen. Alle reden dus 

om dit onderwerp centraal te stellen in nr. 3-2018. 

Nr. 4 2018: Veerkracht 
Helaas krijgen ieder jaar veel baby’s en jonge kinderen te maken met een acute levensbedreigende 
situatie. Voor de ouders is er nauwelijks tijd voor verwerking van het slechte nieuws. Wat doet dit 
met hen? In nr. 4-2018 gaat Bob de Raadt in op die vraag. Zijn artikel maakt onderdeel uit van het 
thema Veerkracht, het nieuwe kader van denken in het gedecentraliseerde zorgstelsel. 
 
Nr. 1 2017: Bewegen 
Thema van nr. 1-2017 is bewegen in de breedste zin van het woord. Zo is er aandacht voor het 
Ouder-kindinteractie bewegingsspel (OKI-B), een kortdurende behandeling van hechtingsproblemen 
bij jonge kinderen, en voor een eenvoudige methode om jonge kinderen met een ernstig 
meervoudige beperking (EMB) in beweging te brengen. Andere invalshoeken zijn de Sensorimotor 
Psychotherapie®, alarmsignalen bij een afwijkende motorische ontwikkeling en tot slot zintuiglijke 
prikkelverwerking.  
 
Nr. 2 2017: Gewicht 
‘Gewicht’ is het thema van nr. 2-2017 en wordt vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Naast 
aandacht voor het thema-onderwerp bevat dit nummer een uitgebreid interview met Carolien 
Gravesteijn. 
 
Nr. 3 2017: Kinderopvang 
Thema van nr. 3-2017 is de samenwerking tussen de kinderopvang en de zorg. Actueel, want hier is 
nog veel winst te boeken. Naast de thema-artikelen belicht de najaarseditie nummer veel andere 
aspecten van vroegsignaleren en vroeghulp. 
 
Nr. 4 2017: Baby’s 
Thema van nr. 4-20178 is de zorg aan baby’s. Diverse auteurs dragen via verschillende invalshoeken 
suggesties aan om ouders en pasgeborenen adequate hulp te verlenen.  
 
Nr. 1 2016: Slapen 
Huilbaby’s kunnen ouders tot wanhoop drijven. Dat blijkt uit onderzoek van het Nijmeegse 
‘Developmental Psychobiology Lab’, waarover nr. 1-2016 bericht. Door de andere opbouw van de 
darmbiota zouden huilbaby’s veel last van darmkrampjes kunnen hebben. ‘Slapen’ is het thema van 
dit nummer. 
 
Nr. 2 2016: Stress 
Thema van nr. 2-2016 is stress. Dit wordt op verschillende manieren belicht: stress tijdens de 
zwangerschap, ouderlijke stress en stress na de geboorte van een zorgkind. Naast de thema-artikelen 
en aandacht voor andere aspecten van vroegsignalering en vroeghulp, bevat dit nummer een 
uitgebreid interview met onderzoeker Ruurd van Elburg. 
 
Nr. 3 2016: Erfelijke aandoeningen 
Wat gebeurt er met ouders wanneer zij te horen krijgen dat hun pasgeboren baby een erfelijke 
ongeneeslijke ziekte heeft. Hoe gaan ze met het verlies van de gezondheid van hun kind om en wat 



doet dit met hun en hun gezin? Plus: hoe kun je als zorgprofessional bij ouders aansluiten?  Allemaal 
vragen waarom het thema van nr. 3-2016 ingaat.  
 
Nr. 4 2016: Trauma 
Thema van nr. 4-2016 is traumabehandeling bij jonge kinderen. Belangrijk, want juist deze groep kan 
van alles overkomen, van een ongeluk met hete thee tot seksueel misbruik.  
 

 
 

 


