
10

DE NVDA ORGANISEERDE OP 17 MAART 2022 EEN ONLINE CONTACTAVOND 
OVER HET THEMA KANSRIJKE START. DOKTERSASSISTENTEN KUNNEN 
BIJDRAGEN AAN GEZONDERE GENERATIES DOOR HET BELANG VAN DE 
EERSTE 1000 DAGEN VOOR EEN KIND VOOROP TE STELLEN.  

H
et thema is actueel en in vrijwel elke gemeente wordt ingezet op een kans-
rijke start, vertelde initiatiefnemer Linda de Boer. ‘Daar heeft dan ook 
elke doktersassistent op de een of andere manier mee te maken. Het is 
nieuw en valt niet alleen binnen het medisch domein, maar juist ook het 
sociaal domein. Hoe gaan we dit oppakken?’

Er waren maar liefst vierhonderd aanmeldingen voor de contactavond, dus de belangstel-
ling voor het onderwerp is groot. Tegelijkertijd bleek dat 93 procent van de deelnemers nog 
niet bij het project betrokken is, dus er is nog veel te doen. Gelukkig zag ook 89 procent 
van de deelnemers mogelijkheden, dus de basis is er. ‘Ik denk dat ons beroep hier een heel 
belangrijke rol kan spelen. Misschien wel meer dan wij beseffen,’ schreef een deelnemer.
 
Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege ontwikkeling, gaf een duidelijke presentatie 
over het belang van de 1000 dagen. In die periode worden alle organen aangelegd waar je 
je leven lang mee moet doen, leer je je hechten aan ouders of verzorgers, leer je kruipen, 
lopen, praten en eten, en ontwikkel je je razendsnel.
Ouders durven niet altijd om hulp te vragen, aldus Tessa. ‘Daar ligt dus een kans voor de 
doktersassistent, omdat je de patiënt al langer kent. ‘Niet wachten op hulpvragen, ze liggen 
vaak voor het oprapen, voegde huisarts Harry de Graaf daaraan toe. ‘Een huisarts en een 
doktersassistent doen immer meer dan alleen helpen bij ziek zijn.’
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