Opgroeien in
armoede beïnvloedt

hersenontwikkeling
In Nederland groeiden in 2020 ruim 220 duizend minderjarige kinderen op
in een huishouden dat minstens een jaar onder de lage inkomensgrens
moest leven. Zeker als daarnaast nog andere problemen spelen, leidt dat
bij veel gezinnen tot stress. Onverstandige opvoedkeuzes kunnen het
gevolg zijn, maar langdurige stress kan ook de hersenontwikkeling van
jonge kinderen negatief beïnvloeden.
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‘Opgroeien in
armoede
vermindert controle
over gevoelens van
angst en stress’

Stel in je advisering aan deze gezinnen zeker geen grote stappen voor,
maar kies samen kleine acties die
concreet en te overzien zijn. Dit helpt
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Bij dit artikel horen drie referenties; deze zijn
op te vragen via vroeg@dgcommunicatie.nl
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