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‘Druk is het ‘thema van 
de eerste editie van 
VROEG in 2022. Toen 

we startten met het invullen 
dacht ik nog vooral aan het 
omgaan met drukke kinderen. 
Terecht, zo blijkt onder meer 
uit het interview met Laura 
Batstra over ADHD bij jonge 
kinderen. Een mooi, uitgebreid 
interview met een veelzeg-
gende titel. Een interview om 
over na te denken. 

Niettemin kwam ik er gaan-
deweg achter dat ‘druk’ om 
veel meer gaat. Lees bijvoor-
beeld het artikel van Irene 
Mol, waarin ze laat zien waar 
dit woord nog meer voor kan 
staan. Zij verwoordt treffend 

hoe je de betekenis van woor-
den kunt gebruiken binnen 
een behandeling. Alles is taal, 
concludeert ze. Iets waar ik 
het als hoofdredacteur alleen 
maar mee eens kan zijn. 

Maar druk is ook als je na de 
bevalling weer aan het werk 
moet. Wat heb je dan nodig 
en is dat wel goed georgani-
seerd? Tot slot hebben we het 
allemaal natuurlijk voort-
durend druk. Ruim dan toch 
een momentje in voor 
reflectie, voor met de benen 
omhoog op de bank en voor 
het lezen van dit nummer.

Louise van den Broek,
hoofdredacteur VROEG

Druk in 
kwadraat
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