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Alweer de laatste maand van het jaar. Een mooi moment om te 

reflecteren over de plek waar we nu met het jonge kind staan. 

Vroeghulp en vroeginterventie, maar ook preventie, komen steeds meer op het 

netvlies van gemeenten en politici. In verschillende samenstellingen wordt 

gepraat over de eerste 1001 kritieke dagen voor het kind: de dagen vanaf de 

conceptie totdat het kind een jaar of twee is. Het belang van hechting, van 

ouderschap, van een goede start raakt steeds meer bekend. Hetzelfde geldt 

voor de rol van trauma en stress voor, tijdens en na de geboorte. 

We gaan steeds preciezer en eerder zien wat er misschien mis is of mis zou 

kunnen gaan lopen. Wetenschappelijk onderzoek raakt verfijnder, net als 

behandelmethoden. De nieuwe DC 0-5 is een prachtig instrument voor psy-

chologen en andere diagnostici dat veel breder zou kunnen worden ingezet. 

Nooit los, nooit alleen, altijd in context met de omgeving en de omstandighe-

den van dit kind bij deze ouders in deze situatie. 

Laten we al deze ingrediënten samenvoegen, niet apart maar met elkaar. Er is 

zoveel kennis aanwezig dat het jammer zou zijn als het te veel versnipperd 

wordt. Een mooie samenwerking ten behoeve van het jonge kind. Dat wens ik 

u en ons voor 2018! Proost!

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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