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SAMENVATTING

Het doel van dit proefschrift is onderzoek te doen naar kindermishandeling en ver-

waarlozing in Suriname. Het proefschrift geeft informatie over de (jaar)prevalentie van 

kindermishandeling en verwaarlozing in Suriname, met speciale aandacht voor seksueel 

misbruik. Tevens geeft het inzicht in hoe jongeren en ouders/verzorgers van verschil-

lende etnische achtergronden denken over het gebruik en de functie van lijfstraffen. Ook 

besteedt het aandacht aan de preventie van kindermishandeling door de implementatie 

en evaluatie van een opvoedprogramma. Tot slot wordt een instrument onderzocht dat 

screent op posttraumatische stressstoornis, een van de veelvoorkomende gevolgen van 

kindermishandeling. Met dit instrument kunnen (trauma)klachten bij kinderen vroegtijdig 

worden gesignaleerd.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de voorgaande 

hoofdstukken en zal richtingen voor toekomstig onderzoek en de klinische praktijk 

bespreken.

INTRODUCTIE

Hoofdstuk 1 is de introductie van het proefschrift, waarin beschreven wordt wat kinder-

mishandeling is, welke gevolgen het heeft en wat het doel is van het proefschrift. Onder 

kindermishandeling wordt in dit proefschrift het volgende verstaan: kindermishandeling 

behelst “iedere vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie 

van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte 

van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief 

of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden 

berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel” (Wet op de 

Jeugdzorg, 2017). De bescherming van kinderen tegen elke vorm van geweld is een 

fundamenteel recht dat gewaarborgd wordt door het Internationaal Verdrag van de 

Rechten van het Kind. Toch is geweld een deel van het leven voor veel kinderen over 

de hele wereld – ongeacht hun economische en sociale omstandigheden, cultuur, reli-

gie of etniciteit – met zowel directe gevolgen als gevolgen die een leven lang kunnen 

voortduren. Risicofactoren voor kindermishandeling zijn persoonlijke kenmerken van de 

ouders (bijvoorbeeld middelenmisbruik, mentale problemen of stoornissen, zeer vroeg 

ouderschap) en het kind (bijvoorbeeld belast door een lichamelijke of verstandelijke 

beperking), familieomstandigheden (bijvoorbeeld beperkte opvoedvaardigheden, 

huiselijk geweld) en omgevingsfactoren (bijvoorbeeld armoede, geen sociaal netwerk; 

Coulton, Crampton, Irwin, Spilsbury, & Korbin, 2007; Gilbert et al., 2009; MacKenzie, 
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Kotch, & Lee, 2011; Sedlak et al., 2010). De prevalentie van kindermishandeling is moei-

lijk vast te stellen. Dit komt bijvoorbeeld doordat er op verschillende manieren wordt 

gemeten, maar ook omdat men het er niet altijd over eens is wat wel en niet gerekend 

wordt tot kindermishandeling. Verder wordt kindermishandeling over het algemeen 

veelal ‘verborgen’ gehouden. Vooral in armere landen zijn er vanwege budgetbeper-

kingen op het gebied van de epidemiologie van kindermishandeling vaak betrekkelijk 

weinig gedetailleerde gegevens beschikbaar. Schattingen voor Suriname laten zien dat 

zo’n 86% van alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar te maken heeft gehad met 

(zware) lijfstraffen in de maand voor het interview (UNICEF, 2010). Suriname is geen 

uitzondering in het Caribisch gebied: uit een cross-regionale studie waar 34 landen aan 

hebben deelgenomen, blijkt dat de meerderheid van de moeders in Jamaica, Belize, 

Trinidad en Tobago en Guyana gebruik maakt van lijfstraffen bij kinderen in de leeftijd 

van 2 tot 12 jaar (Cappa & Kahn, 2011). Sinds Suriname in 1993 het Kinderrechtenver-

drag heeft getekend, heeft de overheid verschillende plannen ontwikkeld, uitgevoerd 

en geëvalueerd om de ‘basiscondities’ voor de implementatie van het verdrag te 

verbeteren. In 2016 heeft het Comité van de Verenigde Naties inzake de Rechten van 

het Kind echter aangegeven dat zij zich ernstige zorgen maakt over de huidige situ-

atie op het gebied van kindermishandeling in Suriname en de implementatie van het 

Kinderrechtenverdrag. Het Comité noemt bijvoorbeeld het gebrek aan opvang voor 

en informatie over slachtoffers van kindermishandeling. Het Comité heeft de Staat dan 

ook verzocht gepaste wetgeving en beleid te ontwikkelen en diensten te waarborgen 

voor de preventie van kindermishandeling en het herstel van slachtoffers (Committee 

on the Rights of the Child, 2016).

PREVALENTIE VAN KINDERMISHANDELING

Hoofdstuk 2 geeft de resultaten weer van de nationale prevalentiestudie naar kinder-

mishandeling en verwaarlozing in Suriname. In totaal hebben 1.391 adolescenten en 

jongvolwassenen in de leeftijd van 12 tot 22 jaar uit vijf verschillende districten van 

verschillende etnische achtergronden een vragenlijst over kindermishandeling (Euser et 

al., 2013; Lamers-Winkelman, Slot, Bijl, & Vijlbrief, 2007) ingevuld. Van de adolescenten 

bleek 57,1% in het afgelopen jaar te zijn blootgesteld aan kindermishandeling. Tevens 

is de definitie van kindermishandeling, zoals gebruikt in de informantenstudies van de 

vierde Nationale Incidentie Studie uit de Verenigde Staten (Sedlak et al., 2010) en de 

Nederlandse Prevalentiestudie Mishandeling (Euser et al., 2013), toegepast. Hiertoe 

zijn in totaal 13 items van de vragenlijst geselecteerd, welke volgens getrainde codeurs 

(NMP, 2010) alle voldeden aan deze definitie van kindermishandeling. De nieuwe defi-
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nitie betrof items op het gebied van seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling en 

ervaren conflicten tussen ouders. Wanneer deze definitie gebruikt werd, bleek 36,8% 

van de adolescenten ten minste één vorm van mishandeling te hebben ervaren in het 

afgelopen jaar. De Nederlandse Prevalentiestudie Mishandeling en de vierde Nationale 

Incidentie Studie toonden dat respectievelijk 34 op de 1.000 kinderen en 39,5 op de 

1.000 kinderen in het afgelopen jaar mishandeld zijn. De huidige studie laat zien dat 

in Suriname 368 op de 1.000 adolescenten ten minste één vorm van mishandeling 

hebben ervaren in het afgelopen jaar. Hoewel veel adolescenten hebben aangegeven 

dat zij hebben blootgestaan aan geweld door hun ouders, zullen zij zich niet (allemaal) 

mishandeld voelen. De resultaten geven een (zeer) hoge (jaar)prevalentie van kinder-

mishandeling in Suriname aan. De studie laat de omvang van dit vraagstuk zien, dat 

daarom een nationale aanpak vergt.

SEKSUEEL MISBRUIK

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de nationale prevalentiestudie beschreven, met 

een focus op seksueel misbruik. Met dit onderzoek is getracht meer inzicht te krijgen 

in de eerder beschreven prevalentiecijfers. In totaal hebben 1.120 adolescenten (in de 

leeftijd van 12 tot 18 jaar) van verschillende etnische achtergronden een vragenlijst 

(Euser et al., 2013; Lamers-Winkelman, Slot, Bijl, & Vijlbrief, 2007) ingevuld over kin-

dermishandeling, waaronder seksueel misbruik. Meer dan 16% van de jongens en 15% 

van de meisjes gaf aan in de afgelopen 12 maanden blootgesteld gestaan te hebben 

aan een vorm van seksueel misbruik. Meisjes rapporteerden aanzienlijk meer seksueel 

misbruik door een minderjarige binnen de familie dan jongens (jaarprevalentie: 3,6% 

versus 0,7%). Jongens rapporteerden meer dan meisjes te zijn aangeraakt of te zijn 

gedwongen door een minderjarige buiten de familie hem/haar aan te raken aan zijn/

haar geslachtsdelen (jaarprevalentie: 8,3% versus 4,1%). De kans op seksueel misbruik 

(jaarprevalentie) bleek groter te worden, naarmate de adolescenten ouder werden. Mis-

bruik onder leeftijdsgenoten bleek het meest voor te komen. Geconcludeerd kan worden 

dat seksueel misbruik een groot probleem is voor de volksgezondheid in Suriname. De 

resultaten vergen nieuw onderzoek. Zo dient zelfrapportageonderzoek aangevuld te 

worden met een informantenstudie onder professionals die beroepsmatig met kinderen 

te maken hebben, zoals in het onderwijs en de juridische en sociaal-medische zorg.
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PERCEPTIES VAN ADOLESCENTEN, VERZORGERS EN PROFESSIONALS 
MET EEN CREOOLSE EN MARRON ACHTERGROND OP LIJFSTRAFFEN

Hoofdstuk 4 beschrijft percepties op lijfstraffen van adolescenten en volwassenen van 

Creoolse en Marron achtergrond in Suriname, alsook van professionals van Creoolse en 

Marron achtergrond die met kinderen werken. In totaal zijn twaalf focusgroepdiscussies 

gevoerd. De studie toonde aan hoezeer het disciplineren van kinderen door het toebren-

gen van fysieke pijn en/of ongemak (nog) op grote schaal wordt aanvaard en uitgevoerd 

in Suriname. Zowel de ouders/verzorgers (waarbij ook de professionals gerekend worden) 

als de adolescenten zagen lijfstraffen als een noodzakelijke en gerespecteerde vorm 

van het disciplineren van kinderen. Lijfstraffen moeten in hun ogen worden toegestaan   

als een ‘laatste redmiddel’ om kinderen op het rechte pad te houden. Deelnemers 

zagen lijfstraffen als mishandeling wanneer er sprake is van lichamelijk letsel (‘wanneer 

er bloed vloeit’). Ook werd er gesproken van mishandeling, wanneer deze plaatsvindt 

als er sprake is van woede en frustratie bij de ouder. Lijfstraffen mogen niet ‘zonder 

reden’ worden uitgevoerd en werden niet beschouwd als kindermishandeling als het 

geïnterpreteerd wordt als ‘in het belang van het kind’. In het algemeen worden lijfstraffen 

gebruikt wanneer niets anders – minder pijnlijk, zoals het opwekken van angst – meer 

werkt. De deelnemers kenden het bestaan   van het Verdrag Inzake de Rechten van het 

Kind, dat is geratificeerd in Suriname. Die kennis was echter voornamelijk globaal en 

betreft een indruk dat kinderen meer rechten hebben dan vroeger. Dat daar ook meer 

plichten bij horen was doorgaans minder bekend. Gezien de schadelijke effecten voor 

kinderen bij het gebruik van lijfstraffen, is het belangrijk dat ouders weten dat hierbij 

voorzichtigheid geboden dient te worden. Tevens is het belangrijk dat hen (meer posi-

tieve) alternatieven van opvoeden worden aangeboden. Hierbij kan internet gebruikt 

worden, daar dit voor een groot deel van de bevolking toegankelijk is.

PERCEPTIES VAN ADOLESCENTEN EN OUDERS/VERZORGERS VAN HIN-
DOESTAANSE KOMAF OP LIJFSTRAFFEN

Hoofdstuk 5 beschrijft een tweede kwalitatieve studie. In deze studie zijn 12 focusgroep-

discussies gevoerd met betrekking tot de perceptie op lijfstraffen van adolescenten en 

ouders/verzorgers van Hindoestaanse achtergrond in Suriname. De studie toonde aan 

dat lijfstraffen veel voorkomen in het leven van de meeste adolescenten. Er was geen 

duidelijke consensus onder adolescenten en ouders/verzorgers ten aanzien van het 

gebruik van lijfstraffen door ouders/verzorgers. Terwijl de deelnemers het gebruik van 

lijfstraffen algemeen aanvaardden als een recht van de ouder, bleek de goedkeuring van 

lijfstraffen duidelijk afhankelijk van de context waarin deze plaatsvindt. ‘Milde’ lijfstraffen 
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zijn aanvaardbaar voor meer ernstige overtredingen. Argumenten tegen het gebruik 

van lijfstraffen waren de potentie voor het veroorzaken van leed en pijn bij een   kind en 

agressief gedrag later in het leven, de schade aan de ouder-kindrelatie en het ontbreken 

van een constructieve of educatieve waarde die inherent zijn aan deze strategie. Hoewel 

veel deelnemers aarzelden lijfstraffen wettelijk te verbieden, was een aantal van hen van 

mening dat een dergelijk verbod kan helpen bij het beschermen van kinderen bij wie 

harde lijfstraffen gebruikt worden. Ouders/verzorgers noemden het ontbreken van alter-

natieve opvoedvaardigheden en het belang van opvoedcursussen alvorens een verbod 

te leggen op lijfstraffen. Zoals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind 

benadrukt, is er behoefte aan een omgeving die kinderen beschermt tegen geweld. Het 

is belangrijk ouders hierbij te ondersteunen. Het is daarbij van belang dat ook in de media 

het gebruik van geweld wordt afgekeurd. 

DE OPVOEDCURSUS ‘LOBI MI PIKIN’

Hoofdstuk 6 beschrijft een studie die gericht is op de implementatie van de opvoedcur-

sus ‘Lobi Mi Pikin’ (LMP) in Suriname en de evaluatie van de effecten ervan op lijfstraffen 

en gedragsproblemen bij het kind. In totaal hebben 70 ouders en/of verzorgers van 

kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar met externaliserende gedragsproblemen 

deelgenomen aan de geprotocolleerde opvoedcursus. De gedragsproblemen van het 

kind en de opvoedingsstijl van de ouder/verzorger zijn beoordeeld met behulp van de 

‘Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden’ (Goodman, 1997; Nederlandse vertaling 

door Van Widenfelt, Goedhart, Treffers, & Goodman, 2003) en de ‘Verkorte Schaal 

Ouderlijk Gedrag’ (Van Leeuwen & Vermulst, 2004; Van Leeuwen & Vermulst, 2010), voor 

en na de cursus. De follow-up na vijf weken toonde positieve effecten aan van LMP op 

alle uitkomstmaten, namelijk een sterke vermindering van (1) totaal probleemgedrag 

en (2) gedragsproblemen van het kind, een lichte afname van (3) hyperactiviteit en (4) 

emotionele problemen van het kind, een matige tot grote toename van het (5) zelf-

gerapporteerde positieve gedrag van de ouder en een lichte afname van (6) het gebruik 

van lijfstraffen. Deze studie toonde aan dat LMP een effectieve manier van oudertraining 

in Suriname kan zijn. Bovendien kan LMP helpen het gebruik van lijfstraffen te vermin-

deren en positief opvoeden te bevorderen, waardoor kindermishandeling voorkomen 

kan worden. Ouders zijn belangrijk in het aanbieden van positieve ervaringen in de 

kindertijd van hun kinderen. Het is daarom van belang juist hen te steunen en kennis 

op het gebied van kinderen en hun ontwikkeling aan te bieden.
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SCREENING OP PTSS

In hoofdstuk 7 wordt het onderzoek beschreven met betrekking tot een screenings-

instrument voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS), de CRIES-13 (Children 

and War Foundation, 1998; Nederlandse vertaling door Olff, 2005). Het ervaren van 

kindermishandeling is vaak gekoppeld aan een verscheidenheid van negatieve gevol-

gen, inclusief PTSS. In totaal zijn 65 kinderen uit verschillende instellingen bevraagd 

naar symptomen van PTSS aan de hand van de CRIES-13. Al deze kinderen zijn in hun 

verleden blootgesteld aan een of meer vormen van kindermishandeling. The ADIS-C/P 

(Silverman & Albano, 1996; Nederlandse vertaling door Siebelink & Treffers, 2001), een 

meetinstrument dat tevens PTSS in kaart brengt, is aanvullend afgenomen bij 26 kinderen 

en hun ouders. De CRIES-13 blijkt een valide en betrouwbaar meetinstrument te zijn en 

correleert goed met de ADIS-C/P. Een afkapwaarde van 30 bleek het meest passend 

voor een balans tussen sensitiviteit en specificiteit van het instrument. We adviseren 

de CRIES-13 te gebruiken bij kinderen die een (potentieel) traumatische gebeurtenis 

hebben meegemaakt. Hiermee kunnen kinderen met trauma(klachten) worden opge-

spoord, kan behandeling in een vroeg stadium worden geboden en kunnen chronische 

symptomen mogelijk beperkt of helemaal voorkomen worden. 

CONCLUSIE

De hoge prevalentie van kindermishandeling en verwaarlozing in Suriname duidt erop 

dat een alomvattende nationale aanpak van belang is, vooral vanwege de ernstige en 

vaak levenslange gevolgen van kindermishandeling. Lijfstraffen, hoewel in het Interna-

tionaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) beschouwd als een schending van 

de integriteit en de waardigheid van het kind, worden nog steeds algemeen aanvaard 

en toegepast in Suriname, ondanks de toenemende kennis van de schadelijke gevolgen 

hiervan. In dit proefschrift is een instrument onderzocht dat screent op posttraumatische 

stressstoornis – een van de veelvoorkomende gevolgen van kindermishandeling. Met 

dit instrument kunnen (trauma)klachten bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd. 

De uitvoering van het IVRK lijkt de discussie over lijfstraffen in Suriname wel enigszins 

te hebben versneld. Deelnemende ouders/verzorgers hebben in de focusgroepen 

gewezen op de noodzaak van opvoedprogramma’s, om zo meer alternatieven voor 

niet gewelddadige vormen van opvoeden te leren. De geïmplementeerde opvoed-

cursus heeft een positief effect laten zien op de opvoedvaardigheden van ouders en 

de gedragsproblemen van de kinderen. Het is belangrijk deze programma’s op grote 

schaal te implementeren, ook in het binnenland.
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data; Gerben Moerman supervised data analyses; Ramón J.L. Lindauer critically revie-
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and drafted the initial manuscript; Tobi L.G. Graafsma designed the study, supervised 

data collection and critically reviewed the manuscript; Rita K. Chotoe-Sanchit collected 

the data; Gerben Moerman supervised data analyses; Ramón J.L. Lindauer critically 

reviewed the manuscript; Jaipaul L. Roopnarine critically reviewed the manuscript.
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in Suriname

Inger W. van der Kooij designed the study, collected the data, carried out data analyses 

and drafted the initial manuscript; Tobi L.G. Graafsma designed the study, supervised 

data collection and critically reviewed the manuscript; Shandra Bipat supervised data 
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analyses; Ramón J.L. Lindauer critically reviewed the manuscript; Frits Boer critically 
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Inger W. van der Kooij designed the study, collected the data, carried out data analyses 

and drafted the initial manuscript; Tobi L.G. Graafsma designed the study, supervised 
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PhD period: October 2011 – September 2017 Year
Workload 
(ECTS)

PhD training

General courses AMC Graduate School

BROK (good clinical practice) 2013 0.9

Oral presentations

Prevalence of child maltreatment in Suriname
European Conference on Child Abuse and Neglect (EUCCAN), 
Amsterdam, the Netherlands

2014 0.5

Prevalence of child maltreatment in Suriname 
Caribbean Regional Conference of Psychology (CRCP), 
Paramaribo, Suriname

2014 0.5

Conferences

European Conference on Child Abuse and Neglect (EUCCAN), 
Amsterdam, the Netherlands

2014 0.75

Caribbean Regional Conference of Psychology (CRCP), 
Paramaribo, Suriname

2014 0.75

Teaching

Guest Lecturing

Child maltreatment in Suriname, medical students Academic 
Medical Center

2012 0.1

Lobi Mi Pikin, psychology students Anton de Kom University 2013 0.1

Supervising

Psychology students, Lobi Mi Pikin 2013 0.2

Bachelor thesis, S. Gangadin, Anton de Kom Universiteit 2016 0.2

PREKIMI, Prevention Child Abuse Suriname 2016 0.2

Other

Fundraising: Stichting Blaka Rosoe 2011

Fundraising: Stichting Maan 2012

Fundraising: Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 2012

Opleiding tot Gezondheidszorg (GZ) psycholoog 2014–2016

EMDR basiscursus 2016
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openheid, eerlijkheid en hiermee kennismaking met de prachtige Surinaamse cultuur. Ik 

voel me vereerd dat ik met jullie in gesprek heb mogen gaan – promotor prof. dr. T.L.G. 

Graafsma, Tobi, voor je eeuwig enthousiasme en positieve instelling, je kennis, kunde, 

professionaliteit en geduld. De vele gesprekken die ik met jou (per Skype, mail, in jouw 

werkkamer of op de veranda op blote voeten) heb gevoerd, hebben mij niet alleen 
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voor je manier van werken en had me geen betere leermeester kunnen wensen – pro-

motor prof. dr. R.J.L. Lindauer, Ramón, vanwege de vele mogelijkheden die je me hebt 

geboden binnen dit onderzoek en de prettige (en punctuele!) begeleiding – copromotor 

dr. Shandra Bipat, Shandra, voor het zijn van mijn ‘stok achter de deur’; ik ken niemand 

die zo snel kan denken, analyseren en organiseren als jij en tegelijkertijd lol kan maken 

– prof. dr. F. Boer, Frits, jouw positieve mailtjes gaven me altijd het vertrouwen door te 

gaan – promotiecommissie: prof. mr. J.E. Doek, prof. dr. G.J. Overbeek, prof. dr. N.W. 

Slot, prof. dr. G.J.J.M. Stams en prof. dr. E.M.W.J. Utens, voor jullie kritisch lezen en het 

vertrouwen in mijn onderzoek – Stichting Tot Steun, zonder jullie was het onmogelijk 

geweest dit onderzoek uit te voeren – Henk Rutten van Stichting Blaka Rosoe, Henk en 

Margriet, voor jullie betrokkenheid, gastvrijheid en de (financiële) mogelijkheden die 

jullie me boden – Stichting Maan en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, voor het 

vertrouwen in en de steun aan het onderzoek – Carien de Jonge, Kien, voor het aanbod 

mee te gaan naar Suriname. Het is een onvergetelijk half jaar geweest: de uren in de 

kinderhuizen (zonder airco), onze eigen ‘databank’, de partybus met de kinderen, de 

dinsdagochtenden bij Tobi. Ik zal ze nooit vergeten – Josta Nieuwendam, Josta, voor 

een deel van de focusgroepen die jij leidde, op jouw eigenzinnige manier. Tijdens onze 

autoritten vertelde je me over het land en de natuur. Wat een ervaring, hoe we door 

het binnenland reisden, samen met de politie op een speedboot – Rita K. Chotoe-

Sanchit, Rita, voor het andere deel van de focusgroepen dat jij leidde, maar ook voor 

jouw humor en het ‘oma’ zijn, voor mij en de kinderen in het onderzoek – Meriam May, 

Meriam, voor je kundigheid en liefde ten opzichte van (het begeleiden van) de ouders. 

Wat een stress konden de testmapjes opleveren. Ik heb veel respect voor je positieve 

instelling en doorzettingsvermogen, daar kan menigeen wat van leren – alle trainsters 

van Lobi Mi Pikin, voor het zorgvuldig verzamelen van de data – alle leidsters binnen 

de kinderhuizen. Ik heb veel respect voor het werk dat jullie doen – alle leerkrachten en 
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Manohar, Maya, voor alle klusjes en vragen tussendoor die jij altijd kundig beantwoordde 

– Jaipaul Roopnarine, for your enthusiasm and professionalism. I am looking forward to 

meet you in real life – Gerben Moerman, Gerben, voor de begeleiding van het kwalita-

tieve deel van mijn onderzoek. Jouw enthousiasme en kunde werkten en werken nog 

steeds inspirerend en aanstekelijk – mijn Paranimfen. Sanne, je bent de liefste zus van 

de wereld. Een aantal jaar geleden ging je me voor en vroeg je me samen te ‘lachen 

om de hele poppenkast’. Zullen we dat maar weer proberen? Suus, liefste vriendin. 

Fijn dat je me wilt bijstaan, zoals je altijd doet – Sus/zan, voor alle printerproblemen en 

mijn formulierenvrees – alle lieve collega’s in het AMC, teveel om bij naam te noemen 

na al die jaren. Steeds maar weer valt het me op hoe betrokken jullie zijn – ook nu ik 

sinds een langere periode thuis werk omdat de gezellige lunches in het AMC te gezellig 

werden – en wat een geluk ik hiermee heb gehad – collega’s van de Kinderpraktijk, voor 

jullie vertrouwen in mij en het bieden van de o zo gewilde GZ opleidingsplek. Ik ben blij 

dat ik dit vak mag uitoefenen – de Evaatjes: Eva Velthorst, Eva Verlinden en Eva Bolle. 

Het kan geen toeval zijn; collega’s die Eva heten zijn onmisbaar en daarbij fantastische 

vriendinnen – Renate Siebes, voor de opmaak van het proefschrift en het aanhoren 

van mijn gesteggel over de kleur groen – mijn lieve familie, schoonfamilie, vrienden 

en vriendinnen, teveel om op te noemen, voor jullie vertrouwen in mij. Ik voel me rijk 

met jullie om me heen – alle mensen die hebben geholpen met het proefschrift en ik 

vergeten ben te noemen, dank – liefste Willem, om in jouw woorden te blijven: voor 

het aanhoren van mijn (blijkbaar) ‘eeuwige geneuzel over het proefschrift’. Nog even! 

Ik leerde je kennen aan de start van het proefschrift. Wie had gedacht dat we tijdens 

de afronding ervan in verwachting zouden zijn van een dochter? Ik kan niet wachten 
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