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Goede diagnostiek
Poepen en plassen lijkt zo gewoon. Maar ooit hebben we het moeten leren. Dat dit niet
bij ieder kind zonder slag of stoot gaat, blijkt uit de thema-artikelen in deze Vroeg. Net
als bij elke mijlpaal die een jong kind moet bereiken kan het vanzelf gaan, maar ook
gepaard gaan met strubbelingen en moeilijkheden. En wat dan? Afhankelijk van wat er
aan de hand is, kunnen verschillende hulpmiddelen en behandelmogelijkheden worden
ingezet. Goede diagnostiek is daarbij van groot belang.
Dit laatste blijkt ook uit het artikel over psychosomatische klachten bij jonge kinderen.
Soms ligt het mogelijke antwoord op een probleem op een ander terrein dan waar het
wordt gepresenteerd. Hoe ga je daarmee om zonder dat er wordt overbehandeld, maar
zeker ook niet onderbehandeld? Dat er recht wordt gedaan aan ouder en kind?
AJN-voorzitter Mascha Kamphuis ziet voor vroegsignalering een belangrijke rol weggelegd
voor de jeugdartsen. Juist in de eerste levensjaren volgen zij kinderen heel intensief. Waar
vroeger het vingertje van de consultatiebureauarts nog wel eens zwaaide, is er nu veel
meer aandacht voor het kijken en luisteren naar ouders en kinderen om - indien nodig vroegtijdig in actie te komen. Samenwerken met ouders en met andere professionals die
met het jonge kind te maken hebben is hierbij hard nodig. Dat is ook de insteek van de
tweede editie van ons Jaarlijk Congres Vroegsignalering op 17 februari 2016.

Louise van den Broek,
Hoofdredacteur Vakblad Vroeg
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