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In mijn vroegere psychologie-
praktijk bleek telkens opnieuw 
hoe belangrijk het is welke 

woorden je kiest en hoe je jezelf 
verwoordt. Richting ouders en 
jonge kinderen, maar ook richting 
collega’s. Geen vaktaal, maar 
gewone woorden zonder oordeel. 
Soms best een hele klus, want 
veel woorden hebben verschillen-
de betekenissen. Ook voor het 
hoofdredacteurschap van VROEG 
geldt dit. Zoveel disciplines, zoveel 
onderwerpen, zoveel verschillen-
de termen en concepten. 
Françoise Dolto (lees zeker het 
artikel over haar van Paulien 
Kuipers) verwoordde het vroeger 
al als ‘tout est langage’ – alles is 
taal.
In de artikelen van Irene Mol zie ik 
dat telkens weer terug. Al enige 
tijd geeft ze in ons vakblad woor-

den aan de handelingen en 
bewegingen van een gezin om 
verder te komen. Op een andere 
manier is bij een succesvolle pilot 
van de gemeente Zwolle te zien 
hoe ingewikkeld het soms is om 
als ouders en zorgverleners 
elkaar te verstaan. Daar is letter-
lijk geprobeerd om een en dezelf-
de taal te hanteren, een hele klus 
maar met succes volbracht.
Als zorgverleners in de geboorte-
zorg en aan jonge kinderen han-
teren we allemaal een eigen 
insteek en taal. In VROEG komen 
al deze disciplines bij elkaar. De 
wetenschapper naast de project-
coördinator, de kinderopvangme-
dewerker naast de IMH-specialist 
en zo weet ik er nog wel een 
paar. Wellicht mis je toch nog de 
taal van jouw discipline? Laat het 
me weten! 
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