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Achtergrondinformatie  

Ieder kind is wel eens bang en dat heel 

normaal. Een aantal kinderen is en blijft 

echter zo angstig dat zij een angststoornis 

ontwikkelen. Angststoornissen ontstaan 

vaak op relatief jonge leeftijd. Het is dan 

ook één van de meest voorkomende psy-

chische aandoeningen onder kinderen; 

ongeveer 20% van alle kinderen krijgt hier 

voor de leeftijd van 16 mee te maken 

(Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye, & Rohde, 

2015). 

De individuele en maatschappelijke gevol-

gen van angststoornissen zijn groot. Het 

belemmert de psychosociale ontwikkeling, 

leidt tot verminderde school- en/of werk-

prestaties en veroorzaakt groot individu-

eel lijden. Onbehandelde angststoornis-

sen resulteren daarom in een slechtere 

kwaliteit van leven (Nederlands 

Jeugdinstituut, 2021). Vanuit het maat-

schappelijke perspectief: de geschatte 

kosten van angststoornissen zijn in Neder-

land meer dan 20 miljoen euro per jaar 

(Bodden, Dirksen, & Bogels, 2008). 

 

Ondanks dat er effectieve methodes zijn 

ter behandeling angstproblemen, komen 

veel kinderen en volwassenen met een 

angststoornis nooit bij een behandelaar 

terecht. Volgens een recente Nederlandse 

studie is dit percentage maar liefst 39% 

(ten Have, van Dorsselaer, & de Graaf, 2012).  

 

Om kinderen en volwassenen te bescher-

men is het daarom belangrijk om in te zet-

ten op preventie. Met behulp van effec-

tieve preventieve programma’s zouden 

kinderen met een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van angststoornissen vroeg-

tijdig kunnen worden opgespoord en kan 

worden voorkomen dat zij hier last van 

gaan krijgen. 

Eerder onderzoek heeft laten zien dat het 

mogelijk is om met behulp van indicatoren 

al op de peuter- en kleuterleeftijd vast te 

stellen of een kind mogelijk gevoelig is voor 

het ontwikkelen van angstproblemen op la-

tere leeftijd. Een van deze indicatoren is 

gedragsinhibitie (Clauss & Blackford, 2012). 

 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat 

kinderen die dit kenmerk vertonen een 4 

tot 6 keer zo grote kans hebben op het ont-

wikkelen van (sociale) angststoornissen 

(Chronis-Tuscano et al., 2009). Dit maakt ge-

dragsinhibitie een erg geschikte indicator 

voor preventie. 

 

 

 

39% van de mensen met een 

angststoornis, komt nooit bij 

een behandelaar terecht 

 

 

Gedragsinhibitie bij peuters en 

kleuters wordt gekenmerkt door 

het vertonen van verlegen en te-

ruggetrokken gedrag bij onbe-

kende en/of spannende situaties 

en met onbekende personen. 
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Wat weten we al? 

Uitvoerend onderzoeker Leonie Vreeke 

heeft in eerder onderzoek een instrument 

onderzocht om gedragsinhibitie te kunnen 

meten. Dit is de Behavioral Inhibition 

Questionnaire Short Form (BIQ-SF), be-

staande uit 14 vragen die ouders moeten 

invullen over het gedrag van hun kind. In-

dien er boven de afkapwaarde gescoord 

wordt betekent dit dat het kind een hoge 

mate van gedragsinhibitie vertoont en dus 

mogelijk kwetsbaar is voor het ontwikkelen 

van een angststoornis. Uit het onderzoek is 

gebleken dat dit instrument valide en be-

trouwbaar is om gedragsinhibitie te meten 

(Vreeke, 2013). 

De BIQ-SF wordt momenteel al op verschil-

lende plekken in de praktijk gebruikt. Zo is 

deze bijvoorbeeld opgenomen in ‘Jij en Je 

Gezondheid’: een gezondheidsvragenlijst 

van de GGD Amsterdam die wordt uitgezet 

onder ouders van 5-jarige kinderen in de 

regio Amsterdam-Amstelland (GGD 

Amsterdam, 2021). ‘Jij en Je Gezondheid’ 

wordt jaarlijks door ongeveer 3800 ouders 

ingevuld. Dergelijke preventieve gezond-

heidsvragenlijsten zijn dus een geschikte 

methode om deze kwetsbare kinderen 

mee op te sporen. 

Wat ontbreekt er nog? 

Ondanks dat er dus een instrument be-

schikbaar is om kinderen met een ver-

hoogd risico op het ontwikkelen van angst-

problemen al op jonge leeftijd te identifice-

ren, zijn er in Nederland nog geen effec-

tieve programma’s beschikbaar om deze 

kinderen vervolgens te beschermen. 

 

 

 

 

 

 

 

Een mogelijk effectief programma is ‘Cool 

Little Kids’ (CLK), een oudertraining voor 

ouders van kinderen van 3-6 jaar die een 

grote mate gedragsinhibitie vertonen 

(Rapee, Kennedy, Ingram, Edwards, & 

Sweeney, 2005). In Australië is dit pro-

gramma effectief gebleken in het voorko-

men van angststoornissen tot wel 11 jaar 

na de training (Rapee, 2013). Voor informa-

tie over dit programma, zie hoofdstuk 2. 

We weten niet of dit programma in Neder-

land ook daadwerkelijk zou kunnen bijdra-

gen aan de preventie van angstproblemen 

en of de bewustwording van ouders dat 

hun kind mogelijk kwetsbaar is voor het 

ontwikkelen van angstproblemen in combi-

natie met algemene opvoedtips ook al zou 

kunnen helpen. Ook is het belangrijk om er-

achter te komen of de kosten van de trai-

ning opwegen tegen de opgeleverde effec-

ten.  

Doel van het project 

 

Het doel van het Cool Little Kids 

project is om de (kosten)effectiviteit 

van de Cool Little Kids oudertraining 

te onderzoeken op het voorkomen 

van angstproblemen bij kinderen 

van 3-6 jaar in vergelijking met het 

aanbieden van een boek met alge-

mene opvoedingstips. 
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Relevantie project 

Naast het feit dat angstproblemen veel-

voorkomend zijn en het daarom belangrijk 

is om hier effectieve preventieve pro-

gramma’s en behandelingen voor te ont-

wikkelen, is dat in deze tijd extra relevant.  
De coronacrisis heeft ons allemaal beïn-

vloed en heeft een negatieve invloed  ge-

had op de mentale gezondheid. Uit een re-

cente Nederlandse studie is gebleken dat 

kinderen significant meer angstproblemen 

ervaren dan voorafgaand aan de crisis 

(Luijten et al., 2021). Bij jonge kinderen kan 

een dergelijke stijging bijvoorbeeld ont-

staan veranderingen in routines, het on-

derbreken van het naar school, peuters-

peelzaal of dagbesteding gaan en het mis-

sen van belangrijke gebeurtenissen. Ook 

kan het gebeuren dat kinderen niet de 

juiste zorg ontvangen, doordat het voor 

professionals nu lastiger is om kinderen te 

zien. (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nog onbekend wat de lange-termijn 

effecten zijn op de mentale gezondheid 

van deze jonge kinderen. Daarom is het be-

langrijk om juist nu effectieve preventieve 

programma’s te ontwikkelen.  
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2. Wat wordt er onderzocht? 

  

- Programma A: de oudertraining 

- Programma B: het boek met  

algemene opvoedingstips 

2. Wat wordt er 

onderzocht? 
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In dit onderzoeksproject zullen er twee 

programma’s worden onderzocht: 

A) Een oudertraining 

B) Een boek met algemene opvoedingstips 

Programma A: de oudertraining 

Het eerste programma is een online ouder-

training, genaamd ‘Cool Little Kids’. Deze 

oudertraining is oorspronkelijk ontwikkeld 

door onderzoekers van de Macquarie Uni-

versity in Australië (Rapee, 2013; Rapee et al., 

2005; Rapee, Kennedy, Ingram, Edwards, & 

Sweeney, 2010). Deze oudertraining wordt 

in Australië al 10 jaar lang ingezet.  

De training is bedoeld voor ouders van ver-

legen of angstige kinderen in de leeftijd van 

3-6 jaar. De training bestaat in totaal uit zes 

online bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. 

De eerste vier sessies vinden wekelijks 

plaats, de vijfde twee weken later en de 

zesde vier weken daarna. Aan de training 

doen ouders van 6-8 kinderen mee. De trai-

ning wordt gegeven door twee getrainde 

professionals van een GGZ-instelling. Tot 

slot is de training gratis voor ouders. 

Inhoud van de training 

De training maakt gebruik van cognitieve 

gedragstherapie, één van de meest effec-

tieve technieken in het verminderen van 

angstproblemen. Ouders krijgen uitleg 

over verlegen en angstig gedrag. Ook ko-

men er in de training onderwerpen als 

overbeschermend opvoedgedrag en expo-

sure aan bod. Ouders krijgen de ruimte om 

onderling ervaringen en tips uit te delen. 

Met behulp van een werkboek en prakti-

sche opdrachten die ouders zelf thuis kun-

nen uitvoeren leren zij technieken die ze na 

afloop van de training kunnen blijven 

toepassen. Wilt u meer informatie over de 

specifieke inhoud van de training? Neem 

dan contact op met de uitvoerend onder-

zoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen met de training 

De Cool Little Kids training wordt al enkele 

jaren gegeven als pilot door Prezens en ‘t 

Kabouterhuis in Amsterdam. In 2019 is er 

door de GGD Amsterdam een procesevalu-

atie uitgevoerd (Koldijk, 2019). Zowel de 

trainers als ouders waren erg positief over 

de inhoud en de uitvoerbaarheid van de 

training.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik voelde me heel erg op mijn ge-

mak en ik vind dat heel veel moe-

ders dit nodig hebben. Thuis ben je 

toch alleen maar bezig met je kind, 

je weet niet of je het goed doet, je 

weet niet of je het slecht doet. Toen 

ik naar die training ging, ik kreeg 

gewoon meer inzicht, weet je, qua 

opvoeding. Het was echt een steun, 

ik kon mijn hart luchten. Ja, voor mij 

was het echt een ideale training ei-

genlijk.” - ouder 
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De training is oorspronkelijk ontwikkeld om 

op locatie te geven. De training wordt nu 

echter volledig online aangeboden. Dit 

brengt verschillende voordelen met zich 

mee. Zo kunnen ouders uit heel Nederland 

deelnemen aan de training, hebben zij 

geen reistijd en kunnen ook beide ouders 

makkelijker aansluiten, omdat er geen op-

pas geregeld hoeft te worden. Ook vanuit 

de trainers blijkt de online training goed 

uitvoerbaar. Een nadeel van de online trai-

ning is dat de interactie tussen ouders las-

tiger op gang te brengen is dan bij een trai-

ning op locatie.  

Programma B: het boek met alge-

mene opvoedingstips 

Het tweede programma bestaat uit een 

boek met algemene opvoedingstips, ge-

naamd ‘How2Talk2Kids’ (Faber & Mazlish, 

2007). Het boek is geschreven door twee 

Amerikaanse experts op het gebied van 

communicatie tussen ouders en kinderen. 

Het boek is toepasbaar op elk kind tussen 

de 2 en 20 jaar. Ouders zullen de Neder-

landse vertaling van dit boek ontvangen. Zij 

kunnen dit boek zelf op hun eigen tempo 

doorlezen. 

Inhoud van het boek 

How2Talk2Kids gaat over hoe ouders het 

beste met hun kind kunnen communice-

ren. Het boek behandeld verschillende on-

derwerpen zoals omgaan met gevoelens 

van je kind, coöperatief gedrag en effectief 

belonen van goed gedrag. Bij elk onder-

werp worden praktische tips besproken die 

ouders zelf kunnen toepassen. 

 

Ervaringen met het boek 

Het boek ‘How2Talk2Kids’ is inmiddels al 

meer dan 90.000 keer verkocht en ook zeer 

goede recensies. Het boek is zover bekend 

niet onderzocht op zijn effectiviteit op het 

voorkomen van angstproblemen. 
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3. Het onderzoek  

- Studiedesign 

- Meetinstrumenten 

- Tijdlijn 

 3. Het onderzoek 



12 
 

  Cool Little Kids – informatiebrochure voor professionals 

Studiedesign 

Om de effectiviteit van de Cool Little Kids 

training te bepalen wordt er gebruik ge-

maakt van een randomised controlled trial 

(RCT), die zal bestaan uit twee groepen. In 

welke groep de ouder belandt wordt wille-

keurig bepaald. 

A) de groep bestaande uit ouders die de 

oudertraining krijgt 

B) de groep ouders die het boek met alge-

mene opvoedingstips krijgt.  

Om mee te kunnen doen aan het onder-

zoeksproject, moet de ouder bovendien 

aan enkele voorwaarden voldoen: 

 

Het doel is om in totaal 140 ouders te in-

cluderen in 24 groepen. Hiervan zal onge-

veer de helft (85 ouders, 12 groepen) pro-

gramma A ontvangen en de andere helft 

programma B. 

De deelnemende ouders aan zowel pro-

gramma A als B zullen op 4 momenten ge-

vraagd worden om een vragenlijst in te vul-

len en deel te nemen aan een interview: 

voorafgaand aan het programma, onge-

veer 10 weken na het begin van het pro-

gramma en 6 en 12 maanden na afloop van 

het programma. Op deze manier is het mo-

gelijk om de effectiviteit van de pro-

gramma’s te onderzoeken. De vragenlijst 

en het interview kost de ouders per meet-

moment ongeveer 1,5 uur van hun tijd.  

Meetinstrumenten 

Gedragsinhibitie 

Voorafgaand aan eventuele deelname zul-

len ouders eerst de BIQ-SF invullen. Deze 

vragenlijst meet gedragsinhibitie bij het 

kind. Een verhoogde score betekent dat 

het kind van deze ouder een grote mate 

van gedragsinhibitie vertoond en dat deze 

ouder dus baat zou kunnen hebben bij een 

van de programma’s. In het screeningssys-

teem van ‘Jij en Je Gezondheid ‘van de GGD 

Amsterdam wordt zo’n verhoogde score 

ook wel aangegeven met ‘oranje’ of ‘rood’.  

1) De ouder dient de Nederlandse 

taal te beheersen. 

2) De ouder heeft een kind in de 

leeftijd van 3-6 jaar. 

3) Het kind van deze ouder moet 

een score hebben op de BIQ-SF 

van >42 (zie Meetinstrumenten). 

4) Het kind van deze ouder mag 

niet onder behandeling zijn voor 

een angststoornis, en er mag ook 

geen vermoeden zijn dat er al 

sprake is van een angststoornis. 

5) Toestemming van de ouder 

voor deelname aan het onder-

zoeksproject. 

5) De ouder dient de Nederlandse 

taal te beheersen 
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Angst bij het kind 

Angst bij het kind wordt op verschillende 

manieren bepaald: d.m.v. een vragenlijst 

voor ouders, een leeftijdsspecifieke vra-

genlijst voor het kind en een klinisch inter-

view met de ouder. Ook wordt, indien de 

ouder hier toestemming voor geeft de leer-

kracht of medewerker van de peuterspeel-

zaal of kinderopvang gevraagd om een vra-

genlijst in te vullen. Door het meten van dit 

construct kan worden bepaald of de pro-

gramma’s effectief zijn op het voorkomen 

of verminderen van angst. 

Overige factoren 

De vragenlijst zal hiernaast ook vragen be-

vatten over: angsten van de ouder zelf, 

overbeschermend opvoedgedrag, kwaliteit 

van leven en de gemaakte kosten gerela-

teerd aan mogelijke zorg voor het kind. 

Door het meten van deze factoren is het 

mogelijk om de kosteneffectiviteit te bepa-

len en tevens te onderzoeken of bepaalde 

factoren de effectiviteit van de pro-

gramma’s beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdlijn 

Voor het onderzoek hebben de uitvoerend 

onderzoekers financiering gekregen van 

ZonMw. Een van de voorwaardes die hier-

aan verbonden zitten is dat het project in 

een bepaalde tijd moet worden uitge-

voerd. De totale looptijd van het project is 

4 jaar; deze loopt van december 2020 tot 

december 2024.  

Om alle resultaten op tijd te kunnen analy-

seren en rapporteren, starten de laatste 

groepen ouders eind maart 2023.  
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4. Procedure e n werving  

  

- Procedure van aanmelding 

- Schematisch overzicht  

aanmeldingsprocedure 

- Werving deelnemers 

4. Procedure                    

en werving 
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Procedure van aanmelding 

Er zijn 3 verschillende manieren waarop 

een ouder aangemeld kan worden voor het 

onderzoeksproject. 

1) Ouder en kind worden aangemeld via 

een screeningsvragenlijst  

2) Ouder en kind worden aangemeld door 

een professional   

3) Ouder meldt zichzelf aan 

 

Een overzicht van deze routes is schema-

tisch weergegeven op pagina 17. 

 

Aanmelding via een screeningsvragenlijst 

Momenteel is deze route van aanmelding 

alleen nog beschikbaar in Amsterdam. De 

BIQ-SF is daar is verwerkt in ‘Jij en Je Ge-

zondheid’ van de GGD Amsterdam in sa-

menwerking met de jeugdgezondheidzorg.  

‘Jij en Je Gezondheid’ is een digitale vra-

genlijst voor ouders met vragen over de ge-

zondheid, ontwikkeling, opvoeding en om-

geving van hun kind. De vragenlijst is be-

doeld om kinderen met risicogedrag en een 

(verhoogde kans op) sociaal-emotionele en 

sociaal-medische problemen actief op te 

sporen, te ondersteunen en zo nodig door 

te verwijzen naar effectieve (preventie) 

programma’s (GGD Amsterdam, 2021). 

 

 

Jaarlijks wordt deze screeningsvragenlijst 

door ongeveer 3800 ouders met een kind 

van 5 jaar oud ingevuld. Ouders met een 

verhoogde score op een van de onderdelen 

kunnen met een jeugdarts hierover in ge-

sprek gaan. 

De BIQ-SF is onderdeel van deze vragen-

lijst. Ouders die een verhoogde score heb-

ben op dit onderdeel kunnen door de 

jeugdarts worden ingelicht over het onder-

zoeksproject. Indien de ouders daar toe-

stemming voor geven kan de jeugdarts de 

ouder voor het project aanmelden en de 

BIQ-SF score doorsturen naar de onderzoe-

kers.  

Een dergelijke screeningsmethode met de 

BIQ-SF zou ook bij GGD’en van andere re-

gio’s kunnen worden ingezet, of bijvoor-

beeld worden gebruikt op consultatiebu-

reaus of basisscholen. Op deze manier kan 

een groot aantal ouders worden bereikt die 

mogelijk baat hebben bij de programma’s. 

 

  

Heeft u ideeën over deze methode 

van aanmelding of wilt u hieraan 

bijdragen? Neem dan contact met 

ons op! 
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Aanmelding via een professional of de ou-

der zelf 

Er zijn ongetwijfeld veel professionals die 

met ouders of kinderen in aanraking ko-

men die mogelijk baat hebben bij het pro-

gramma. Hiermee wordt bedoeld: kin-

deren tussen de 3-6 jaar die erg verlegen, 

teruggetrokken en/of angstig zijn. Om de 

drempel voor de ouders te verlagen be-

staat er de mogelijkheid om de ouder door 

deze professional vrijblijvend te laten aan-

melden voor het onderzoeksproject. Dit 

kan d.m.v. het aanmeldingsformulier op 

onze website: 

www.universiteitleiden.nl/cool-little-kids. 

De professional dient hiervoor alleen de 

contactgegevens van de ouder in te vullen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is belangrijk dat de ouder hier wel van 

op de hoogte is en hier mondeling of schrif-

telijk toestemming voor heeft gegeven. De 

onderzoekers benaderen de ouder vervol-

gens met de screeningsvragenlijst om te 

bepalen of de ouder inderdaad in aanmer-

king komt voor het onderzoek.  

Indien de ouder zelf bij het project terecht 

komen of als ze zich liever zelf willen aan-

melden kunnen zij dit op eenzelfde manier 

doen via de website op dezelfde manier.  

Indien het blijkt dat er aanmeldingen bin-

nenkomen van ouders die niet aan de inclu-

siecriteria voldoen, worden zij doorverwe-

zen naar een plek waar zij eventueel an-

dere hulp voor hun kind kunnen vinden. 

  

http://www.universiteitleiden.nl/cool-little-kids
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Schematisch overzicht aanmeldingsprocedure 
                        

                  Schematisch overzicht aanmeldingsprocedure 
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Werving deelnemers 

De werving van ouders zal verschillen per 

gemeente. Het is daarom van belang om 

per locatie te bekijken wat hiervoor de 

beste strategie is. Uit de pilot is gebleken 

dat het lastig is om de juiste ouders te be-

reiken en om deze bereid te krijgen om 

deel te laten nemen aan het programma. 

Om deze reden is het belangrijk om zoveel 

mogelijk organisaties die in aanraking ko-

men met kinderen van 3-6 jaar en hun ou-

ders te betrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld 

consultatiebureaus, basisscholen, peuters-

peelzalen, kinderopvangcentra of GGD’en 

zijn. Professionals en medewerkers van 

deze locaties kunnen mondeling of  

 

schriftelijk (met bijv. deze brochure) wor-

den ingelicht over het onderzoeksproject, 

zodat zij de potentieel geschikte ouders 

kunnen benaderen. Dit lijkt de meest ge-

schikte wervingsstrategie te zijn.  

U kunt zelf natuurlijk ten alle tijden ouders 

de link van onze website www.universiteit-

leiden.nl/cool-little-kids doorsturen. Hier 

kunnen ouders alle belangrijke informatie 

vinden. Ook kunt u flyers en/of posters bij 

ons aanvragen. Wij zullen deze ook gaan 

verspreiden op de relevante locaties bin-

nen de deelnemende steden. Bent of kent 

u een organisatie die zou kunnen bijdragen 

aan de werving of denkt u hier graag over 

mee? Neem dan contact met ons op!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universiteitleiden.nl/cool-little-kids
http://www.universiteitleiden.nl/cool-little-kids
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Gezochte samenwerkingen 

Omdat de universiteit Leiden een onder-

wijs en onderzoeksinstituut is, komt het 

onderzoeksteam niet dagelijks in aanraking 

met ouders en kinderen waarvoor Cool 

Little Kids bedoeld is. Wij vinden het 

daarom belangrijk om samenwerkingen 

aan te gaan met organisaties in de praktijk. 

Op deze manier sluit het onderzoek beter 

aan bij de praktijk en kan er gebruik wor-

den gemaakt van hun expertise. Als de ou-

dertraining effectief blijkt te zijn in het 

voorkomen van angstproblemen, zou het 

mooi zijn als de training al ingebed is in de 

praktijk en dat er effectieve doorwijsma-

nieren zijn voor ouders die in aanmerking 

komen. Op deze manier hopen wij te be-

werkstelligen dat zoveel mogelijk ouders 

en kinderen baat hebben bij de pro-

gramma’s. 

Wij zijn momenteel nog opzoek naar  

professionals die werken met (ouders 

van) kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar, 

die (mogelijk) baat hebben bij en in aan-

merking komen voor het project (zie Stu-

diedesign). Wij zouden graag uw expertise 

gebruiken om deze ouders uit te nodigen 

om deel te nemen aan het project. U kunt 

contact met ons opnemen voor promotie-

materiaal of onze website bezoeken.  

 

Ook zoeken wij mensen die eventueel zou 

willen helpen met het uitvoeren van het 

klinische interview (zie Meetinstrumen-

ten). U zult hier een training voor ontvan-

gen, waardoor u dit interview later ook nog 

zelfstandig kunt uitvoeren. Wij zoeken bij 

voorkeur mensen die voor een wat langere 

tijd beschikbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denkt u dat uw expertise ons op 

een deze of op een ander gebied 

zou kunnen helpen? Kunnen wij 

wellicht iets voor u beteken of heeft 

u na het lezen van de brochure nog 

andere vragen? Neem dan vooral 

contact met ons op via 

clk@fsw.leidenuniv.nl! 

mailto:clk@fsw.leidenuniv.nl
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Bestaande samenwerkingen 

Om het Cool Little Kids project mogelijk te 

maken werken wij momenteel al met ver-

schillende organisaties samen: 

 

 

 

  

https://kabouterhuis.nl/
https://www.ggzingeest.nl/
https://adfstichting.nl/
https://www.trimbos.nl/
https://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/hospital-and-clinics/centre-for-emotional-health-clinic/programs-for-children-and-teenagers/expandable-information/cool-little-kids
https://www.youz.nl/
https://www.ggd.amsterdam.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/cool-little-kids-effectiveness-of-an-early-intervention-program-for-anxiety-prone-toddlers-in-the-n/
https://ggd.groningen.nl/
https://www.ggdhm.nl/
https://arkinjeugdengezin.nl/
https://indigo.nl/
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