
 

 

 

 

Early Life Stress bij kinderen. 
en hoe we het kunnen voorkomen. 

 

Waarom hebben kinderen last van Early Life Stress? 

Stress. De maatschappij is sneller en drukker geworden. Niet alleen volwassenen hebben daar 

last van. Ook voor kinderen betekent dit een toegenomen prestatiedruk en sociale druk. Andere 

factoren die stress opleveren zijn gepest worden, verwaarlozing, kindermishandeling, armoede 

of een echtscheiding. Als deze stress bij kinderen chronisch wordt noemen we dit Early Life 

Stress. 

 

Wat zijn de gevolgen van Early Life Stress op een kind? 

Met name tijdens de eerste 1000 levensdagen zijn kinderen volop in ontwikkeling en zijn hun 

organen en hersenen kwetsbaar voor Early Life Stress. Alles wat ze in die beginjaren en alle jaren 

daarna op zich af krijgen heeft invloed op hoe het brein en de organen zich vormen. En daardoor 

bepalend voor de gezondheid en het functioneren op de lange termijn, in positieve dan wel 

negatieve zin. 

  

Wat zijn de gevolgen van Early Life Stress voor de maatschappij? 

Early Life Stress bij kinderen kan op latere leeftijd zorgen voor serieuze problemen, zoals 

burn-out, eetstoornissen, depressie en verslaving. Naast individueel leed heeft dit 

maatschappelijk ook veel impact. Voor al deze problemen kun je hulp krijgen, maar voorkomen 

is beter en goedkoper dan genezen. Een goede basis in de jeugd is nodig voor gezonde 

volwassenen en een gezonde maatschappij. 

  

Hoe kunnen we Early Life Stress bij kinderen voorkomen? 

Een goede basis begint al met gezond leven in de periode van conceptie en zwangerschap. Ook 

kunnen we leren om signalen te herkennen als het voor een kind teveel dreigt te worden en hen 

te beschermen. En door kinderen te laten leren van kleine vormen van stress, zoals een 

onschuldige valpartij of klein verlies, kunnen ze beter omgaan met zwaardere stress op latere 

leeftijd. Een krachtig wapen tegen Early Life Stress is de veerkracht van het kind zelf. 

  

Lees meer over Early Life Stress en het preventief gezond houden van de jeugd op 

www.ncj.nl/earlylifestress 

 

http://www.ncj.nl/earlylifestress

