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Tijdig bijsturen

Natuurlijk is ieder kind goed zoals het is, maar toch is het zaak om alert te zijn 

op een afwijkende ontwikkeling. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer er is bij te 

sturen. En wie kan dit - naast de ouders - beter in de gaten houden dan de 

professional die met jonge kinderen werkt? Niet om alles wat anders gaat te 

problematiseren, wel om waar mogelijk en gewenst op vroege leeftijd ieder 

kind een kansrijke start te geven. 

In dit nummer benadrukt emeritus hoogleraar Ria Nijhuis bijvoorbeeld dat tijdi-

ge herkenning van syndromen op het netvlies van de zorgprofessional moet 

staan. In haar ogen gebeurt dit nu nog te weinig, waardoor jonge kinderen niet 

altijd een adequate behandeling krijgen. Het blijft dus gaan om tijdige herken-

ning. Diverse andere artikelen in dit nummer belichten eveneens de meerwaar-

de van vroegsignalering gevolgd door een adequate behandeling. Dit geldt 

zeker ook voor de themabijdragen over groei. De auteurs focussen in hun bij-

dragen op zowel te lichte en te zware kinderen als op te kleine en te lange. 

Ook in onze wekelijkse nieuwsbrief en onze congressen is het belang van 

vroeg erbij zijn een terugkerend thema. Houd hiervoor onze site in de gaten!

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg
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