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Van de redactie
Dealen met stress
Druk, druk, druk, dat zijn woorden waarmee je tegenwoordig vaak om de
oren wordt geslagen. Te veel drukte geeft stress, waardoor je niet goed functioneert. Maar ook allerlei levensgebeurtenissen kunnen stress geven. Of
traumatische ervaringen. Stress is heel lijfelijk. Het manifesteert zich door
allerlei lichamelijke signalen.
Maar hoe zit dat met het ongeboren kind? Wat als de zwangerschap belast
is, als de moeder veel stress ervaart, onzeker of angstig is? Wat voor effect
heeft dit op de ontwikkeling en stresshuishouding van haar kind? In deze
VROEG besteden we hier aandacht aan. Maar we kijken ook na de geboorte.
Wat als het kind een beperking heeft? Wat voor effect heeft dit op het kind,
op de ouders en hoe kun je hier als professional mee omgaan? Wat doe je
wel en wat kun je beter niet doen?
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Professionals zoeken naar wegen om ouders te helpen met die stress te dealen. Dat kan met behulp van gesprekken, maar ook door technieken als mindfulness en yoga. Hopelijk geeft dit zomernummer onze lezers weer inspiratie
voor het werken met de ouders en de jonge kinderen. En brengt het wat rust.
Ik wens u mede namens de redactie een zonnige en ontspannen zomer toe!
Louise van den Broek,
Hoofdredacteur Vakblad Vroeg
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