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Gesponsord Vroeg Interventie Instituut
                                                          Gestart in 2000

Ons team:

Psychologen - 4

Logopedisten - 2

Fysiotherapeuten - 1

Artsen - 2

Maatschappelijk werker - 1

Manager - 1 



Hoe een kind ontwikkelt en leert
• “There is no such thing as a baby ... There is a baby and 

someone ...”(D. Winnicott, J.Bowlby) 
• Jonge kinderen leren door dagelijkse activiteiten die heel 

veel mogelijkheden tot leren creëren (K. Dunst, R.  
McWilliam)

• “It’s not just the child and someone else. There is always a 
community around the family and the child.” 
(Bronfenbrenner's Ecological System Theory, Rhodes, Theories of 

child development, 2013) 
• Architectuur van het brein: de opbouw van neurale 

netwerken gebeurd door de dagelijkse herhaling van 
betekenisvolle activiteiten in het dagelijk leven van 
kinderen met familieleden (Nelson, Johnston, Nishimura, 
Harum, Pekar, & Blue)

 



Vroeg Interventie Dienstverlening

Voor wie?
• Voor families die kidneren opvoeden vanaf geboorte tot 4 jaar

- met developmental delays
- met beperkingen 
- met risico of ontwikkelingsachterstanden (biological and social) 

Door wie?
•Transdisciplinair team: Vroeghulp specialisten (psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, 
arts, social worker...)

• Ouders zijn leden van het team 
Hoe
•Regelmatig (1x per week), constant,  voor lange tijd
•Relatieopbouw gewoontes
•Activiteiten waar aan kan worden deelgenomen



Vroeghulp dienstverlening 
In de natuurlijk omgeving regelmatig wekelijks werk



Online sessies met families
(via telefoon, Viber, WhatsApp, Zoom)

Dit is begonnen op regelmatige basis tijdens 
de COVID pandemie



Oekraïne:
Bevolking 42 miljoen mensen; Grondgebied 603 549 m² 



Kharkiv
• Totale Bevolking: 1 420 000

• Kinderen 0 - 18 jaar: 221 683

• Kinderen 0 - 3 jaar: 41 374







                    

Bucha



Locaties van de specialisten en de families op 04/04/2022

Нидерланд
ы 

Specialists Families



Huidige problemen die om oplossing vragen

• Herstel van de community van Vroeghulp-specialisten, die aan het 
veranderen is en vernietigd kan worden door migratieprocessen

• Nieuwe manieren van interactie tussen Vroeghulp specialisten 
ontwikkelen

• Families informeren over de beschikbaarheid van 
Vroeghulp-specialisten in Oekraïne of in het buitenland in realtime

• Ontwikkeling van professionele teams die kunnen werken met 
gezinnen

• Gezinnen helpen om teams van specialisten te vinden om mee samen 
te werken, ook online

• Ondersteuning van de Specialisten



Manieren om de huidige problemen op te lossen

Ontwikkeling van een werkend online platform en een app voor Vroeghulp-specialisten 
en ouders in omstandigheden van migratie van zowel gezinnen als professionals.

Doel van het online platform is om Vroeghulp professionals en gezinnen met elkaar te 
verbinden zodat de verstrekking van Vroeghulp in de gewenste hoeveelheid en 
kwaliteit doorgaat.

Op dit platform zal het mogelijk zijn om dynamisch te reageren:
• de gebruikers informeren over de wijzigingen in de verblijfplaats van de specialist
• partners vinden die een team kunnen vormen om gezinnen te helpen,
• ondersteuning voor specialisten, supportgroepen voor specialisten, waarbij 

buitenlandse deskundigen worden betrokken
• families die Vroeghulp nodig hebben verbinden met een Vroeghulpteam



Deze oorlog maakt ons sterker

Wat hebben we nodig? 
- financiële steun voor de 

implementatie van dit idee
- steun van experts voor dit 

idee
- internationale experts die 

Oekraiense Specialisten 
willen ondersteunen met 
hun ervaring met trauma



Onze dank is voor… 
•SOFTTulip: Eric Bloemkolk          

•СORDAAN: Hanneke Vrielink, Miriette van Bilderbeek, Evelin Groen 

•EURLYAID: Noor van Loen, Ana Serrano, Marilyn Espe-Sherwindt, Jose Boavida, 
Siegfried Holzschuster        

•RISE Institute: Emily Vargos-Baron

•Natasha Dobrova-Kroll      

•Holly Hix-Small

en voor iedereen, iedereen, IEDEREEN die ons team en 
Oekraïne steunt in deze moeilijke tijden



Glorie aan Oekraine! Glorie aan de 
helden!


