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De zomer is alweer voor-
bij. En na anderhalf 
jaar corona lijkt er 

langzaam maar zeker wat licht 
te gloren aan het eind van de 
tunnel. Het betekent onder 
meer dat onze congressen - 
naast online - ook weer live 
kunnen. Wat fijn is na al die tijd 
alleen maar via schermen 
gecommuniceerd te hebben. 
Want interactie is meer dan 
elkaar via ZOOM of Teams 
zien. Dat is wel duidelijk 
geworden. 

Toeval of niet, in deze VROEG 
staat interactie tussen kinderen 
en hun ouders, tussen kinderen 
en de wereld centraal. 
Verlegen kleuters die niet dur-
ven communiceren, maar ook 
kinderen die soms wel en soms 

geen behoefte hebben aan 
interactie. Ook is er aandacht 
voor het gebruik van hulpmid-
delen om überhaupt te kunnen 
communiceren. Ouders spelen 
hierin altijd een grote rol. Dat 
begint al bij contact met de 
baby in de buik. En is terug te 
zien in de interactie op zeer 
jonge leeftijd. Genoeg leesstof 
dus. 

Deze VROEG is zoals altijd 
zorgvuldig samengesteld door 
onze redactie, maar mis je een 
onderwerp laat het me weten. 
In het kader van de communi-
catie wijs ik je tot slot nog op 
onze sociale media pagina’s: 
volg ons via LinkedIn, 
Facebook, Twitter of Instagram.

Louise van den Broek,
hoofdredacteur VROEG
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