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Van de redactie
Vaders doen ertoe
De afgelopen maanden hebben we een aantal congressen mede georganiseerd
en wat opvalt is dat deze vrijwel uitsluitend door vrouwen worden bezocht.
Sporadisch zien wij een mannelijke hulpverlener in de zaal. Wat is dat toch, die
feminisering van de zorg voor het jonge kind? En dat terwijl mannen ook zo
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Een jong kind dat het consultatiebureau bezoekt, naar het kinderdagverblijf gaat, naar de logopedist moet of
een fysiotherapeut treft, raakt vooral in aanraking met vrouwen.
Tijdens het congres Vaders in de 21e eeuw bleek eens te meer hoe belangrijk
de rol van vaders is. En ja hoor, tijdens dit congres waren zowaar meer mannelijke hulpverleners aanwezig. Plus enkele betrokken vaders, die aangaven
zich vaak nog een roepende in de woestijn te voelen. In dit nummer, met als
thema vaders, staat een aantal verhalen waarin we zicht krijgen op de emoties van vaders.

16

Een vader doet ertoe en de maatschappij moet er alles aan doen om de vaders
de rol te geven die hem toekomt. Alle vrouwelijke hulpverleners (inclusief
mezelf) zou ik dan ook willen oproepen om tijdens hun consult, in wat voor setting dan ook, meer oog voor vaders te hebben. Veel leesplezier!
Louie van den Broek,
Hoofdredacteur Vakblad Vroeg
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