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Voorwoord

Op de omslag van dit proefschrift staat een laat 15de eeuwse voorstelling van de zogenaamde 
Heilige Maagschap. Maagschap betekent bloedverwantschap. Rondom het kindje Jezus zijn drie 
generaties van de Heilige Familie verzameld: zijn eigen generatie, de generatie van zijn moeder 
Maria en zijn grootmoeder Anna. De vaak innemende, soms grappige voorstellingen van Anna 
en haar familie spraken mijn moeder bijzonder aan. Sinds haar overlijden hebben ze ook voor mij 
betekenis gekregen.

Volgens met name apocriefe geschriften was Anna het hoofd van een indrukwekkend heilig 
geslacht. Ze trouwde drie keer, nadat telkens haar man vroeg overleed, en kreeg in elk van haar 
drie huwelijken één dochter, die alle drie Maria werden genoemd. Ook de twee minder bekende 
Maria’s kregen kinderen, waaronder de apostelen Jacob de Jongere, Barnabas, Judas, Simon Zelotes 
en Johannes de Evangelist. Op de afgebeelde Heilige Maagschap zijn rondom Anna, Maria en Jezus 
de drie mannen van Anna te zien, Jozef, de twee andere Maria’s, hun mannen en hun kinderen. Dit 
soort voorstellingen van een stukje (gefingeerde) stamboom van Jezus waren rond 1500 bijzonder 
populair, omdat het de menselijke kant van Jezus laat zien: hij is hier onderdeel van een ‘gewone’ 
familie, met onder meer een liefhebbende moeder en een zorgzame, wijze oma.

Het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift is gericht op de lichamelijke en psychische 
restverschijnselen bij kinderen die op een intensive care opgenomen zijn geweest vanwege een 
levensbedreigende ziekte. Tijdens de opname, maar ook daarna hebben de kinderen hun ‘familie’ 
(sociaal netwerk van ouders, broers, zussen, grootouders, vrienden, school en werk) en deskundige 
hulpverleners (medisch netwerk van huisarts, kinderarts, psycholoog enz.) nodig om te herstellen 
en te leren omgaan met eventuele beperkingen.

De voorstelling op de omslag van dit proefschrift is voor mij dan ook symbolisch voor zowel 
het sociale als het medische netwerk dat kinderen nodig hebben tijdens en na een intensive care 
opname.
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