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Een promotie is zowel een wetenschappelijke als persoonlijke reis. Mijn motivatie voor 
deze reis komt van verschillende kanten.

Op onze polikliniek sociale pediatrie kwam ik wekelijks in aanraking met kindermishandeling 
en de vaak zeer ernstige gevolgen hiervan, zowel bij de kinderen als ook bij de ouders. Naast 
mijn eigen doktersmening (“Het mag niet, het kan niet, ik wil het niet”) kwam bij mij de 
vraag op of wij kindermishandeling wel adequaat signaleren en wat een passende reactie 
is bij ontdekken van kindermishandeling. Ik zag de beschadiging bij kinderen, las over de 
latere schade bij volwassenen. Tegelijkertijd ontmoette ik ouders die, bij het ontdekken van 
de kindermishandeling, hulp accepteerden. Het lukte hen de mishandeling te stoppen en 
de ontwikkeling van hun kind te verbeteren. De contacten met deze kinderen en ouders 
hebben mij gemotiveerd het onderwerp signalering van kindermishandeling uit te werken.

Daarnaast werd ik in 2010 geconfronteerd met een van de meest ingrijpende gebeurtenissen 
uit mijn leven: de Amsterdamse zedenzaak. Nadat deze afschuwelijke misbuikzaak werd 
ontdekt, mocht ik de zorg voor kinderen en ouders vanuit het AMC coördineren. Ik merkte nog 
meer dat de impact van seksueel misbruik enorm is. Tegelijk was de motivatie bij professionals 
om te helpen en het leed bij de kinderen en de ouders te verzachten indrukwekkend. 
Indrukwekkend was eveneens de samenwerking rond deze kwestie met gemeente, politie, 
officier van Justitie. In het bijzonder zal ik de gepassioneerde en respectvolle contacten met 
Eberhart van der Laan, burgermeester van Amsterdam nooit vergeten.

Ik heb aan dit proefschrift gewerkt naast mijn dagelijks werk als kinderarts sociale pediatrie in 
het Emma Kinderziekenhuis-AMC. Juist deze combinatie met de praktijk en met anderen die 
zich ook inzetten om kindermishandeling te bestrijden zijn van onschatbare waarde geweest 
om door te zetten. Dank dus aan de kinderen, de ouders, collega’s, ervaringsdeskundigen, 
die eveneens de motor waren achter deze promotie. 

Dank aan alle TASK (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling) 
leden van nu en de leden die die in de loop der tijd een andere weg zijn gegaan, het is zo 
waardevol vanuit de verschillende disciplines binnen en buiten het AMC interdisciplinair te 
kunnen samenwerken. Bij dezen wil ik dan ook iedereen van binnen en buiten TASK, maar 
ook de collega ś bij het CSG· en het LECK (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling) 
daarvoor bedanken. Het is helaas onmogelijk iedereen met naam te gaan noemen, dit 
dankwoord zou langer worden dan het proefschrift zelf.

Wie hielp mij als eerste over de drempel? Dat was Bert Derkx, inspirator, goede vriend en 
mijn maatje sociale pediatrie. Jij hebt mij aangespoord en over de streep getrokken. Ik 
wilde samen met je optrekken o.a. bij de totstandkoming van dit proefschrift, maar jouw 
ziekte gooide roet in het eten. Ik mis je visie, kennis en collegialiteit nog elke dag! Ik hoop 
dat we nog lang vrienden blijven.
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Dan Dik Winterberg, mijn ervaren collega met wie ik zolang de supervisie van de 
Tienerafdeling en een kamer heb gedeeld. Dik, in dat kleine kamertje kwam ik nogal eens 
wanhopig (“het lukt me nooit”) of boos (“het schiet niet op”) binnen lopen. “Ga even 
zitten, Rian”: je rust, bemoediging en vertrouwen gaven mij weer moed! Ik hoop je snel 
weer langer te kunnen spreken.

Hugo Heymans, mijn promotor, grote voorbeeld en leermeester in de klassieke zin des 
woords. Ik voel me lid van de School Heymans. Hugo, als jonge afgestudeerde arts 
kwam ik onder jouw hoede als AGNIO Kindergeneeskunde in Groningen. De fantastische 
manier waarop jij kennis overbracht en mij leerde altijd de “gehele” patiënt en het gezin 
te betrekken heeft mij gevormd tot de kinderarts sociale pediatrie die ik ben. Ik had 
in Groningen kunnen blijven maar mijn lief riep mij terug naar Amsterdam. Wat was ik 
dolgelukkig toen jij hoogleraar –opleider-hoofd van het Emma Kinderziekenhuis- AMC 
werd. Het was zeer inspirerend dat jij voor ons hét boegbeeld was van de sociale pediatrie. 
De manier waarop jij mij in moeilijke tijden hebt ondersteund zal ik nooit vergeten en 
dient mij als voorbeeld. Jouw razend snel geleverde, opbouwende commentaar was van 
doorslaggevende betekenis bij het afronden van de verschillende onderzoek onderdelen. 
Geweldig dat je ook nu nog zoveel onderneemt!

Rick van Rijn, mijn promotor en turbo collega. Met jouw energie en vasthoudendheid 
kreeg je het voor elkaar dat je promovendus voortdurend hijgend, bijna uitgeput en soms 
groggy je adviezen ging verwerken…  Ik heb zoveel gehad aan je kritische blik, je snelheid 
van denken, je talent zaken goed te verwoorden maar bovenal aan je bemoedigingen en 
je niet aflatende vertrouwen in de goede afloop. Daarnaast is het geweldig binnen TASK 
en LECK met je te mogen samenwerken. Ik waardeer ook je sociale betrokkenheid en de 
jaarlijkse barbecue die je voor ons organiseert. Grappig dat je me zelfs één keer aan het 
bier hebt weten te krijgen. Ik wens nog lang met je samen te werken op het gebied van 
patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap.

Sonja Brilleslijper-Kater, mijn dierbare, gedreven copromotor. Zo leerzaam was jouw 
inbreng vanuit een geheel andere discipline. Je kennis en je flexibiliteit waren onmisbaar 
in mijn promotieperiode. Ik hoop dat we dat nog lang samen kunnen doen! Ook dank ik je 
voor de gezelligheid op het werk en tijdens gezamenlijke congressen.

Dan mijn mede auteurs, stuk voor stuk minimaal twee generaties jonger en juist daardoor 
zulke inspirerende talenten! Wat bofte ik om met jullie te mogen samenwerken.

Tessa Sieswerda, ik dank je van harte voor je inzet, het gebruik van je zeer heldere verstand 
en je onorthodoxe humor. Uiteraard ga je voor de sociale pediatrie kiezen. Ook geweldig 
steeds te horen hoe het de drie meisjes vergaat en de laatste nieuwtjes te horen over 
Harry Potter tentoonstellingen.
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Eva Hoytema van Konijnenburg, zonder jou was het niet goed afgelopen! Ik bewonder je 
grote energie, je slimheid en je voortdurende opbouwende kritiek. Zo fijn dat je hier in 
opleiding bent gekomen, ik hoop ook met jou nog lang samen te werken. Leuk om te zien 
hoe het met je gezin gaat en ik ben heel erg benieuwd naar het vierde gezinslid!

Thekla Vrolijk- Bosschaart, jij was de derde coordinator-basisarts bij TASK, en ik hoop 
jouw copromotor te mogen zijn. Ik bewonder je tempo en optimisme enorm en vind 
het ook heel leuk om de uitbreiding van je gezin met twee geweldige boefjes te hebben 
mogen meemaken.

Willeke Koster, SEH-verpleegkundige met daadkracht en aandachtsgebied 
kindermishandeling. We hebben geweldig samen gewerkt, resulterend in onze eerste 
publicatie over signaleren van kindermishandeling op de SEH.

Ik heb ook geboft met de studenten die een wetenschappelijke stage uitvoerden. Als eerste 
Esmée Sangers, daarna volgde wervelwind Daniël Aaftink, die na de stage nog langer 
bleef om verder te helpen met de dataverzameling. Heel erg leuk dat je nu psychiater 
wordt. Een bijzonder stagiaire was ook Ilsa Burgers, die vrijwel geen uitleg nodig had. Ook 
jij bleef langer, dank voor je inzet! Rik Kraan, veel dank voor je inzet bij het verzamelen 
van de data en hoe je hebt geholpen met de statistische analyses en het schrijven van het 
artikel. Succes met je eigen promotieonderzoek. Dankzij de doortastendheid van Sophie 
Zwaard tijdens haar wetenschappelijke stage hebben we een goede respons gekregen op 
onze enquête onder de afdelingen Spoedeisende Hulp in Nederland, dank daarvoor!

Steun en toeverlaat bij de analyses van de onderzoeksresultaten was Patrick Bossuyt. 
Geweldig dat jij zo deskundig bent op het gebied van diagnostisch onderzoek, maar 
bovenal ook zo bereid bent op alle mogelijke manieren mij te helpen als ik weer eens in 
een methodologische knoop verstrikt raakte. Ik hoop in de toekomst nog vaker te kunnen 
samenwerken.

Arnold Leenders, lange tijd mijn steun en toeverlaat bij de Medische Bibliotheek. Door 
jouw deskundigheid konden wij blindelings vertrouwen op wetenschappelijke kwaliteit 
van de literatuur searches. Ik hoop dat je geniet van je pensioen.

Hanneke van der Lee, ik bewonder je klinisch epidemiologische kennis, je zorgvuldigheid, 
je benaderbaarheid, je doorzettingsvermogen en je inzet voor onze wetenschappelijke 
studies. Ik hoop dat we nog lang samenwerken.

Sjaak Molenaar, expert op het gebied van zorg en patiënttevredenheid. Dank voor je 
inbreng vanuit dit perspectief.
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Juridische mogelijkheden en onmogelijkheden spelen een grote rol bij onderzoek op het 
gebied van kindermishandeling. Corette Ploem, als geen ander ben jij thuis op het gebeid 
van wet- en regelgeving, in het bijzonder ook de bescherming van de privacy van patiënten 
bij wetenschappelijk onderzoek. Je hebt zo’n helderheid van denken. Het was heel nuttig 
daarvan gebruik te kunnen maken. 

Mijn “Living Lab” was onze fantastische afdeling Spoedeisende Hulp. Wat zijn jullie 
geweldige professionals! Ik wil jullie enorm bedanken voor de inzet. Het was erg leuk 
samen te werken en ik herinner me de positieve sfeer op de eerste trainingsdagen nog 
goed! Bijzonder dank aan Jan Luitse, hoofd van de afdeling, Nicole ten Grotenhuis, 
voormalig hoofdverpleegkundige, Marcel de Ruijter en Victor Hakkenberg van Gaasbeek, 
manager SEH en gipskamers. Een speciaal woord van dank ook voor Helma Goddijn, de 
stuwende kracht achter al het onderzoek op de Spoedeisende Hulp.

Resy Zandee-Heldens, jij bent nu de grote trekker op de afdeling Spoedeisende Hulp wat 
betreft kindermishandeling en ik waardeer je inzet enorm. Dankzij jou hebben we het 
uitvoeren van SPUTOVAMO en Top Teen Inspectie weten te verbeteren. Ik hoop dat we 
nog lang zullen samenwerken binnen TASK.

De leescommissie. Graag wil ik ook jullie bedanken, voor het lezen en voor het voeren van de 
oppositie (sprak zij nu nog stoer…). Een eer dat jullie in mijn commissie wilden deelnemen. 

Wat een innovatief, inspirerend en bijzonder onderzoek verrichte jij Lenneke 
Alink, als bijzonder hoogleraar kindermishandeling en als hoogleraar Forensische 
Gezinspedagogiek, ik bewonder dat enorm. Patrick Bossuyt, voor jouw vragen ben ik 
nu al bevreesd, je hebt het mij niet gemakkelijk gemaakt. Je kennis op het gebied van 
diagnostisch onderzoek en je drive om al het onderzoek naar genetische testen, zelf-testen 
en andere diagnostische testen te verbeteren zijn beiden legendarisch. En beide passies 
heb ik gevoeld. Mijn baas, Hans van Goudoever. Ik bewonder je helderheid, de fijne directe 
manier waarop ik met jou kan overleggen, je collegiale vertrouwen en je overzicht van ons 
gehele vak. Geweldig hoe jij de sociale pediatrie en het LECK ondersteunt. De afdeling 
Kinderchirurgie zet zich al jaren in op het gebied van kindermishandeling, ik waardeer het 
daarom ook enorm dat jij, Ernst van Heurn, als hoofd van de afdeling Kinderchirurgie, in 
mijn commissie wil deelnemen. Op het gebied van seksueel misbruik en in het bijzonder 
op het gebied van de Amsterdamse Zedenzaak heb ik met jou, Ramon Lindauer, een 
jarenlange samenwerking die ik enorm waardeer. Jouw inzet om het verwerken van 
trauma bij ouders en kinderen te verbeteren is geweldig. Het klinisch epidemiologische 
onderzoek van jou, Henriette Moll, is van groot belang voor de Kindergeneeskunde. Ook 
op het gebeid van de kindermishandeling heb je grote sporen verdiend, niet in het minst 
met de ESCAPE studie maar ook door het ondersteunen van het LECK, inspirerend voor 
ons allen. Jan Luitse, je bent Mister SEH, dank voor het lezen en al je steun.
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Veilig Thuis (destijds AMK) wil ik bedanken voor de samenwerking, zonder het verzamelen 
van data bij jullie was het onderzoek niet mogelijk geweest. Speciale dank aan Jolande 
Schoonenberg, vertrouwensarts, die mij hierbij enorm gesteund heeft en met wie ik al jaren 
zeer prettig binnen TASK samenwerk. Jolande, ik bewonder je inzet en deskundigheid, je 
doorzettingsvermogen en natuurlijk ook je zangtalent, ik hoop dat we nog lang collega´s 
blijven. Ook dank aan je naaste collega’s Lieneke Jenniskens en Joost Wiggelendam en de 
ander collega’s bij Veilig Thuis die mij zo warm ontvangen hebben.

Martin Offringa en Hans Reitsma wil ik bedanken voor de epidemiologische adviezen bij 
het opzetten van de studie en jullie stimulerende houding.

Martine Jansen van der Weide, dank voor je goede methodologische adviezen en 
rekenschema’s, dit heeft enorm geholpen de data op de juiste manier te kunnen verwerken.

Dit proefschrift was niet gelukt zonder ons geweldige Team Sociale Pediatrie. Mijn directe 
en dynamische maatje ben jij, Annemarie van Bellegem, daar ben ik oprecht gelukkig 
mee. Je positieve houding, je warme persoonlijkheid, je tomeloze inzet en je grote 
verstand maken het een genot om met je samen te werken en de sociale pediatrie verder 
te ontwikkelen. Dank voor je grenzeloze begrip als ik weer eens iets met m’n rug had, van 
de fiets was gevallen of een arm had gebroken. Ik hoop dat we nog lang partners blijven! 
Anika Smeijers, heel fijn dat je het team bent komen versterken, en hopelijk ben je snel 
formeel in opleiding. De kennis die jij inbrengt is erg verrijkend.

Machtelt Bouwman, ik hoop dat we jou geleidelijk steeds meer aan het team kunnen 
toevoegen, het liep prima tijdens je profileringsstage! Fijn dat je weer terug bent in het 
AMC, hopelijk snel in opleiding tot sociaal pediater! Al langer werkten we met elkaar samen, 
Michelle Nagtegaal, mooi dat je nu voor langere tijd bij ons als basisarts-coordinator kunt 
werken. En Kirsten van Ham. Heel leuk dat jij nu al weer de vierde basisarts-promovendus 
bij ons bent! Deborah Vonk-Schuitema en Zohra Steur, dankzij jullie inzet en opgewekte 
humeur hebben zowel de patiënten als ik het goed op de poli sociale pediatrie, ook fijn dat 
jullie steeds van alles terugvinden (reflexhamers, telefoons, opschrijfboekjes, sleiutels, enz.)

Dan een andere steun en toeverlaat: duizendpoot Carol van Doorn. Je bent vanaf het begin 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Sociale Pediatrie, zo heb je ook met ons 
de Psy Med Unit vorm gegeven. Je hebt mij altijd enorm geholpen met alle organisatie, 
administratie en vormgevingskwesties. Je hield me bij de les. Ik kijk met veel plezier terug 
op wat we hebben gedaan en meegemaakt. Jammer dat ik maar 1 yogales van je heb 
gehad. En jammer dat je binnenkort een andere weg op gaat, maar ja, de liefde gaat voor! 
Ook grote dank voor de anderen van ons secretariaat, waaronder Grace Luinge, Katenka 
Geitz en Hester Heidinga.
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Een onderafdeling Sociale Pediatrie kan niet bestaan zonder de steun van velen. Een 
belangrijke steunpilaar daarbij is Diederik Bosman, ik hoop van die kracht nog jaren 
gebruik te mogen maken, al dan niet in een gefuseerd ziekenhuis.

De Medische Directie en de Raad van Bestuur van het AMC wil ik ook bedanken voor het 
vertrouwen dat in ons wordt gesteld en het vertrouwen dat ik ook persoonlijk regelmatig 
heb ervaren. 

Fijne collega´s van de algemene pediatrie, dank voor jullie begrip en steun en de prettige 
en gezellige samenwerking, dit hielp mij om door te zetten. 

De Stichting Kinderpostzegels heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt waarvoor zeer veel 
dank, in het bijzonder ook wil ik Karin Matthijsse bedanken. Beste Karin, wat heb jij een 
vertrouwen en geduld gehad!

De man die alles kan, Jouke Sieswerda: heel erg dank voor het verzorgen van de lay-out 
en de omslag.

Mijn lieve vriendin Conchita Allegre, dank voor het meedenken!

Dan de vrienden, dank voor jullie trouwe vriendschap in goede en mindere en afwezige 
tijden. Speciaal wil ik alle vrienden van de Limburg groep noemen: Conchita, Bertine, Aart, 
Ellen, Anco, Anjelies, Ton, Jan Anne, Aris, Carien en Harry, partners en kinderen. Ik vind 
onze jaarlijkse fietstraditie goud waard, al heeft zonnen en winkelen in Maastricht verre 
de voorkeur. Het is heel fijn elkaar door het leven te blijven volgen en jullie steun te krijgen. 
Lieve Ellen en Conchita, onze regelmatige afspraakjes en vriendschap hebben mij enorm 
geholpen, veel dank daarvoor. Laten we zo doorgaan! Johan en Riëtte, dank voor onze 
skitraditie (en jullie geduld als ik weer eens achterop raak), de muziek en de stimulerende 
vriendschap, met en zonder kinderen. Isabella en Marco (de kok), Riëtte en Johan, jullie 
zijn geweldige buren, zonder jullie was het niet goed gekomen met een huilende hond, ad 
hoc opvang van de kinderen, goed eten en een wel eens humeurige buurvrouw.

Lieve Carien en Harry, onze wegen lopen al heel lang gelijk op en ik hoop dat we samen 
oud mogen worden, onze vriendschap is mij zeer veel waard. Heel fijn Carien dat je mijn 
paranimf wil zijn. Lieve Jocelyn en Rik, jullie geven mijn leven kleur en zorgen ook dat ik 
blijf inzien wat het meest waardevolle in het leven is. Heel veel dank daarvoor, mogen we 
nog veel samen ondernemen en samen oud worden! Jocelyn, heel fijn dat je mijn paranimf 
wil zijn! Dank ook lieve Gerda en Inge, dat jullie begrip hebben dat ik jullie de laatste tijd 
behoorlijk heb verwaarloosd. 

171129_Proefschrift A.H. Teeuw_binnenwerk.indd   262 30-11-2017   19:26:26



263

12

Dankwoord

Lieve familie, lieve Wilma, Bert Jan, Céline, Christiaan, Bart, Jolanda, Eline, Isabelle 
en Rogier, fijn dat jullie mijn familie zijn en we samen lief en leed kunnen delen. Lieve 
schoonmamma, jij was een voorbeeld van doorzettingsvermogen en de wens tot leren, 
iedere dag weer.

Lieve pappa en mamma, mijn fijne kindertijd en jullie vertrouwen en stimulerende houding 
en het feit dat jullie altijd klaar staan voor ons gezin hebben er voor gezorgd dat ik mijn 
vak vandaag kan uitoefenen. Om 05.00 uur weer van Zwijndrecht naar Amsterdam. Ik 
dank jullie voor alle liefde die ik mocht ontvangen, zonder dat was ook dit proefschrift 
niet gelukt.

Lieve Iris, Lieve Felix, Lieve Jasmijn. Wat een voorrecht dat jullie in mijn leven zijn en ik 
jullie zo, als prachtige, meest dierbare personen, kan zien opgroeien. Dat maakt mij stil 
en dankbaar.

Lieve Albert, de liefde van mijn leven, dank voor je steun en begrip, het mij telkens tot 
vermoeiends toe de spiegel voorhouden en bij de les houden. Je laat me zien wat belangrijk 
is in het leven en wat écht belangrijk is. Jij bent het met wie ik mijn levenspad wil vervolgen. 
Wat er ook komen mag, ik hou van je.
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