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Proefschriften Ravelli (1999), Roseboom (2000), Painter (2006), de 
Rooij (2007), van Abeelen (2012), Veenendaal (2012) Scholte (2013)
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Fundamentele belang van goed begin

Effecten zijn groot

Gevolgen wijd verbreid

Over generaties

Consistent tussen settings

Afhankelijk van timing

Organen die ontwikkelen

Onafhankelijk van grootte

Zelfs zonder effect op groei



Een goede start voor elk kind





Menu
Appetizer

1000 dagen cocktail

Vooraf
‘Wist je dat’ parade op bedje van biologische feiten

Hoofdgerecht
Spannende combinatie van wereldgerechten

Dessert
Verrassende kiemgroenten



Wat kan je doen in 1000 dagen?











Menu

Vooraf
‘Wist je dat’ parade op bedje van biologische feiten







!"##$%&##

'($)$*)$$#*#+#)

,#-."$.#%*#+#)

/#,#$0.""-%12-#$

/#,#$0.""-%.2*#$34#'#$

/5'(%#6%2+%7+(8%9)(+%:;<;

=">?(-0')%#6%2+%8>)#$>#%:;;@



!"##$%&##

'($)$*)$$#*#+#)

,#-."$.#%*#+#)

/#,#$0.""-%12-#$

/#,#$0.""-%.2*#$34#'#$

/5'(%#6%2+%7+(8%9)(+%:;<;

=">?(-0')%#6%2+%8>)#$>#%:;;@



!"#$%&' #& (#)#&*$++,

-"&.,"(#/01230#%4%.

5&$#,)"#$/0630#%4%.

578&&#90:8.+,#0122;



!"#$%&' #& (#)#&*$++,

-"&.,"(#/01230#%4%.

5&$#,)"#$/0630#%4%.

578&&#90:8.+,#0122;



!"#$%&' #& (#)#&*$++,

-"&.,"(#/01230#%4%.

5&$#,)"#$/0630#%4%.

578&&#90:8.+,#0122;



!"#$%&' #& (#)#&*$++,

-"&.,"(#/01230#%4%.

5&$#,)"#$/0630#%4%.

7890$:'#&

9870$:'#&

7;90$:'#&

9;60$:'#&

5<:&&#=0>:.+,#0122?



!"#$%&'()



!"#$%%&

'&()*#+,-



!"#$%%&

""#$%%&

'&()*#+,-



!"#$% &'()*$ +"'$



!"#$%&'()*+,
-&./001$()23+4

5%0#()677%1$77$8"9"'""#$":#;









!"#$%&'()"#$*"+,&#-&#."#$/"+$0"1)#-"







!"#$% &'$())*$+,*-.,/



!

"

#!

#"

$!

$"

%!

%"

&!

&"

"!

'()**+,( #-.//+ $-.//+ %-.//+

012.*(3-4**+5(3-'(6**+5

7/+,-8-91:(2; #<<"



!"#$%&"#'#&$(#$)*%#+,#&)*'$-"#$'&",#&$-#,$&#*(#.#*,

/&"*0$12.#+$!#34.2*

5&#*2,226

%""&,'#7#,$"*(#&8)9+
:2+)+$+3-"6)*'

5&#;+3-""6

< = > ?@

%&"#'$5"+,*2,226

,)9(

&
#
*
(
#
.
#
*
,



Wist je dat…



Wist je dat...



Wist je dat…



Wist je dat...





Menu

Hoofdgerecht
Spannende combinatie van wereldgerechten











De grootste belemmering voor de wereldeconomie is dat een kwart van de kinderen 
wereldwijd hun potentie niet kan ontwikkelen door ondervoeding in de eerste 1000 dagen 

van het leven, met als gevolg dat ongelijkheid en armoede in het brein ingebakken zijn. 
Investeren in een goede start is de beste investering die je als samenleving kunt doen.

World Bank President Jim Yong Kim
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De beste start
voor elk kind
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Menu

Dessert
Verrassende kiemgroenten





“To me, the poor are like Bonsai trees. When 
you plant the best seed of the tallest tree in a 
six-inch deep flower pot, you get a perfect 
replica of the tallest tree, but it is only inches 
tall. There is nothing wrong with the seed you 
planted; only the soil-base you provided was 
inadequate.

Poor people are bonsai people. There is 
nothing wrong with their seeds. Only society 
never gave them a base to grow on.”



Wat kan jij doen?





Elk kind heeft recht op een goede start
Investeren in de eerste 1000 dagen is bouwen aan het fundament 

van een gezondere toekomst



It is easier to build strong children than to repair broken men
Frederic Douglas
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