Voorkóm schade door
chronische stress
in vroege kindertijd
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de aanpak van ingrijpende
jeugdervaringen, waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld. Toch zien we
nog geen daling in de aantallen ouders en kinderen die hiermee te maken krijgen.
Investeren in brede preventie is nodig om te voorkómen dat stress in gezinnen zich
stapelt wat kan uitmonden in onveiligheid. Wat zijn de mogelijkheden om hier ‘aan
de voorkant’ van het systeem van zorg en hulp werk van te maken?
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Steun in vroege kindertijd
Investeren in veerkrachtig ouderschap
betekent investeren in strategieën die
aansluiten bij de intentie van iedere
ouder om een veilige en goede vader of
moeder te willen zijn. En als dat onvol-

Naar een gezonde generatie
Veilig opgroeien is een fundamenteel
onderdeel binnen het programma
Gezonde Generatie. Het beoogt niet
alleen ingrijpende jeugdervaringen te
voorkómen, maar ook dat kinderen die
dit meemaken geen ongezond gedrag
gaan vertonen en gezondheidsschade
oplopen. Het programma zet in op een

langdurige en structurele verandering,
waarbij zowel ouders als kinderen
worden versterkt. Het betreft een unieke samenwerking tussen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF),
Augeo Foundation en een collectief
van elf jeugd- en vermogensfondsen.
Zie: gezondegeneratie.nl
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