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VOORWOORD

Ieder mensenleven is ooit begonnen als een enkele cel, een bevruchte 
eicel. In wonderbaarlijk tempo ontwikkelt deze ene cel zich in een com-
plex wezen met alles erop en eraan. In geen enkele andere periode 
worden meer biologische mijlpalen behaald dan in de eerste 1000 dagen 
van het leven. In de eerste weken na de bevruchting worden alle organen 
aangelegd. De structuur van die organen bepaalt voor een belangrijk 
deel de levenslange functie. Of een hart zich ontwikkelt onder omstandig-
heden van hoge druk of niet, beïnvloedt de kracht waartegen het prille 
hart leert pompen. Daarmee traint de hartspier vanaf het begin zodanig 
dat hij optimaal is afgestemd op de omgeving. Het hart wordt gekneed 
door de druk waarmee hetbloed door de placenta wordt aangeleverd, 
en zo komt onze levenspomp  aan zijn levenslange vorm en functie.  
Als de vroege ontwikkeling van de hersenen, waarin vele duizenden ver-
bindingen per seconde worden gemaakt, gebeurt onder omstandigheden 
met constante dreiging of stress dan zal dat zorgen voor een andere 
aanleg dan wanneer het brein aanhoudend positief gestimuleerd en 
bevestigd wordt. Daarmee zal de bedrading van het brein vanaf de basis 
anders zijn en een belangrijke invloed hebben op de hersenstructuur en 
-functies later in het leven. Dit heeft vervolgens invloed op het vermogen 
om te leren, het gedrag, het gemak waarmee iemand verleidingen kan 
weerstaan, kan plannen en impulsen kan beheersen, en uiteindelijk op 
de gevoeligheid voor verslavingen. Als de wereld waarin een mens zich 
ontwikkelt onvoorspelbaar en onveilig is, dan zal de ontwikkeling anders 
verlopen dan wanneer de wereld veilig is. Met alle gevolgen van dien. 
Net als alles wat leeft zijn mensen gevoelig voor de omgeving waarin 
ze opgroeien. Vooral tijdens de eerste 1000 dagen van het leven waarin 
die ene enkele cel uitgroeit tot een compleet mens. Het wetenschappelijk 
bewijs voor het belang van die eerste 1000 dagen is overweldigend. 
Vanuit verschillende disciplines – de medische, economische, pedago-
gische, psychologische en biologische wetenschap – wijzen vele studies 
allemaal in dezelfde richting. De basis wordt gelegd in het begin van het 
leven. Bovendien laten economische analyses zien dat investeringen 
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in menselijk kapitaal het meeste rendement opleveren als dat zo vroeg 
mogelijk in de menselijke ontwikkeling gebeurt. Het voorkomen van 
ziekten is effectiever, goedkoper en bovendien eerlijker dan proberen te 
repareren wat in aanleg al misging. 
Juist omdat het bewijs voor het belang van een goed begin vanuit 
verschillende wetenschappelijke disciplines is gekomen en zich niet 
beperkt tot een specifiek probleem of ziekte, maar wijdverbreid is, is de 
wetenschappelijke kennis niet meteen vertaald in beleid. Hoe zouden 
beleidsmakers inzicht moeten krijgen in de wetenschappelijke inzichten 
vanuit zo veel verschillende disciplines? En hoe vertaal je die dan naar 
beleid? Deze vragen waren voor mij de aanleiding om een boek te 
schrijven over de eerste 1000 dagen, dat in het voorjaar van 2018 
verscheen. Het eerste exemplaar van dat boek mocht ik overhandigen 
aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, die me uitnodigde 
mee te denken over een landelijk programma dat zou investeren in de 
eerste 1000 dagen en daarmee elk kind in Nederland een kans te geven 
op een goede start. Later dat jaar werd het landelijk actieprogramma 
Kansrijke Start gelanceerd door het ministerie van VWS en inmiddels 
hebben de meeste gemeenten in Nederland een lokale coalitie Kans-
rijke Start waarin professionals uit het medische en sociale domein 
samen met vrijwilligersorganisaties werken aan een goede start voor elk 
kind. Niet alleen de overheid, maar ook de Samenwerkende Gezond-
heidsfondsen zetten zich actief in om te investeren in de eerste 1000 
dagen. Met steun van de Bernard van Leer Foundation en de Noaber 
Foundation, werken ze aan de Gezonde Generatie. De ambitie is om in 
2040 de gezondste jeugd van de wereld te hebben, onder andere door 
te investeren in de eerste 1000 dagen. 
Door de samenwerking met al deze verschillende partijen leerde ik veel 
nieuwe mensen en een hele nieuwe wereld naast de wetenschappelijke 
wereld kennen. Al deze ontmoetingen en de vele creatieve initiatieven  
zijn inspirerend. Tegelijkertijd zie ik de uitdagingen waarmee mensen en 
organisaties worden geconfronteerd. Ik leer veel van al die vele mensen 
die zich met hart en ziel inzetten voor een betere toekomst waarin elk 
kind de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Uiteindelijk leidden al 
die inzichten ertoe dat ik Gelijk goed beginnen schreef, het vervolg op 
De eerste 1000 dagen. Terwijl De eerste 1000 dagen beschrijft waarom 
een goed begin zo belangrijk is, beschrijft Gelijk goed beginnen vooral 
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wat er nodig is voor een goede start en laat het voorbeelden zien van de 
vele manieren waarop mensen kunnen bijdragen aan een goede start. 
De infographics die Hilje de Boer maakte voor Gelijk goed beginnen, 
bleken de boodschap zo te verduidelijken dat deze herziene editie 
nieuwe prachtige infographics van haar hand bevat die – meer dan 
duizend woorden – laten zien wat het belang is van een goed begin. 
Gelijk goed beginnen en De eerste 1000 dagen horen bij elkaar. Beide 
zijn bedoeld om te informeren en te inspireren om de noodzakelijke 
investering te doen in menselijk potentieel en ieder mens de kans te 
geven zich te ontwikkelen. Vandaar dat de opmaak is aangepast en de 
twee boeken niet alleen qua boodschap maar ook qua stijl op elkaar 
aansluiten en samen één geheel vormen. Het wetenschappelijk bewijs 
voor het belang van de eerste 1000 dagen leest u in dit boek, terwijl de 
praktische vertaling van die kennis naar de praktijk wordt beschreven in 
Gelijk goed beginnen. In deze geheel herziene versie zijn niet alleen de 
illustraties en opmaak geheel vernieuwd, maar heb ik ook de tekst her-
schreven en nieuwe inzichten toegevoegd. Wat niet veranderd is, is het 
pleidooi. Het wetenschappelijke bewijs is glashelder en het economische 
argument is ijzersterk. Bovendien stelt het kinderrechtenverdrag dat 
kinderen vanwege hun afhankelijkheid en hun kwetsbaarheid recht hebben 
op extra bescherming. Gezonde groei en ontwikkeling liggen aan de basis 
van de algemene gezondheid, en de preventie van fysieke en mentale 
problemen is nodig om te bouwen aan een gezonde toekomst waarin 
meer mensen mee kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt, 
en waarin de kosten voor de gezondheidszorg dalen en het welzijn van 
mensen stijgt. Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling, vanaf de 
eerste 1000 dagen en alle duizenden dagen die daarna volgen, is een 
eerlijke, kosteneffectieve en sociaal rechtvaardige investering die het 
dubbel en dwars waard is. 
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