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Bij de totstandkoming van dit proefschrift heb ik van veel mensen hulp gehad, zonder
wie het nooit gelukt was. Op de eerste plek mijn promotoren.
Ramón, je straalde altijd vertrouwen uit in de goede afloop van deze promotie, ook
wanneer er dingen niet helemaal liepen zoals we gewild hadden. Je opbeurende woorden, kritische blik en luisterend oor hebben me zeer geholpen. Dit onderzoek en onze
gesprekken hebben ertoe geleid dat ik nu specialiseer tot psychiater! | Marc, zo nu en dan
brak het zweet me uit zodra ik jouw commentaar binnenkreeg, maar… al m’n ‘stukjes’
zijn er vele malen beter van geworden. Jouw kennis en ervaring als promotor waren
onmisbaar in ons gezelschap. Ik heb veel van je mogen leren. | Wat ben ik blij dat ik de
eerste ben die Rian ook officieel copromotor mag noemen. Jouw kennis, gedrevenheid,
onuitputtelijke energie en vrolijkheid, ik heb ervan genoten om de afgelopen jaren met
je samen te mogen werken en de kunst af te mogen kijken. Ik vind het zo knap hoe jij
onderzoek, kliniek en een team kunt leiden, allemaal tegelijk! | Sonja, altijd enthousiast
en vol nieuwe ideeën! Je werk als orthopedagoog is uniek en een belangrijke aanvulling
op het team. Het was heel interessant, waardevol en leerzaam om zo’n diverse groep (co)
promotoren te hebben. | Alle commissieleden Iva Bicanic, Frits Boer, Karin Fijnvandraat,
Martha Grootenhuis, Elise van de Putte en Rick van Rijn, bedankt voor het kritisch lezen
van mijn proefschrift. | Iedereen die aan het onderzoek naar de Amsterdamse zedenzaak
heeft bijgedragen. Alle kinderen en hun ouders, bedankt dat jullie dit onderzoek mogelijk
hebben gemaakt. De artsen, maatschappelijk werkers, kind-deskundigen, dokters-assistenten, studenten, medisch fotografen en alle anderen die alles op alles hebben gezet
om in zeer korte tijd zo veel kinderen en hun ouders op te vangen op de polikliniek; De
politie, afdeling zeden, en GGD Amsterdam, en voormalig burgemeester van Amsterdam
Eberhard van der Laan bedankt voor jullie steun. | Alle collega’s van het wetenschappelijk
onderzoek naar de Amsterdamse Zedenzaak: Eva, je onvoorwaardelijke steun, de vele verhelderende gesprekken, het altijd snel meelezen en je kritisch-opbouwende blik, eigenlijk
had jij ook een plekje tussen de (co)promotoren verdiend; Arnoud, een frisse blik met een
beetje meer afstand van de data was meer dan eens heel verhelderend; Esther & Vionna,
we zaten dan misschien niet op hetzelfde kantoor, het was heel leuk om samen dit onderzoek uit te voeren. Ik kijk met veel plezier terug op onze gezamenlijke presentaties; Guy &
Yolande, bedankt voor de mooie introductie in de wereld van het kwalitatieve onderzoek,
heel waardevol. | Hanneke, wat heb ik veel aan je gehad en veel van je geleerd! Ik kon
altijd bij je binnenlopen voor advies als ik weer eens vast zat. Je hebt me meer dan eens
uit de knoop gehaald. | De hele Richtlijn – werkgroep (A. Asmiyati, G. de Boer, M. van den
Berg, I. Bicanic, J.M. Bosman-Vermeeren, W.A. Karst, W.P. van Kleef, E.H.G. Kwakman,
L.M. van Lier, R. Lindauer, I.M.B Russel, N.J. Schoonenberg, L.C. Smeets, R. van Tuyll, S.
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Wolt-Plompen, M.W.P. Zaanen-Bink), en in het bijzonder Miranda en Wouter, wat hebben
we samen in korte tijd veel werk verzet. Het was heel leerzaam om al die verschillende
perspectieven, ervaringen en invalshoeken bij elkaar te laten komen. | Alle ervaringsdeskundigen die hebben deelgenomen aan de focusgroepen (Therese, Roos, Janneke, Ted,
John, Kim, Anita, Hanny, Ivonne, Albert Jan, Joyce en 14 ervaringsdeskundigen die niet
met naam genoemd wilden worden) bedankt dat jullie zo open zijn geweest en jullie
persoonlijke verhalen met ons hebben willen delen. | De collega’s met wie ik deze jaren
heb mogen samenwerken, wat een fijn team is dat! Annemarie, zo knap hoe jij je eigen
toko op de been houdt; Rick, bedankt dat ik altijd bij je mocht aankloppen, voor je verhelderende kijk en al je ervaring en de heerlijke BBQ’s. Hoe hou je het vol in dat kippenhok?
Anika & Machtelt, een frisse wind en een welkome aanvulling op het team, wat moeten
we zonder jullie; Michelle, het coördinatorschap is bij niemand anders in betere handen;
Loes, wat een leuk jaar was het en hoe jammer is het nog steeds dat je ons verruild hebt
voor het hoge Noorden; Maartje & Sandra, jonge collega’s die bij het team aansloten of
jullie er altijd al gewerkt hadden. Bedankt voor alle gezelligheid! Carol, Deborah, Zohra
en Mariëlle bedankt voor al jullie hulp. Jullie zijn onmisbaar! | Alle onderzoekers; Kirsten,
tijdens mijn verlof was mijn onderzoek bij jou in goede handen. Je bent een fijne collega
en een echte doorzetter; Eva, je enthousiasme en energie zijn aanstekelijk, bedankt dat
je me wegwijs hebt gemaakt als onderzoeker; Tessa, zonder dat ene gesprek met jou was
ik nooit hier terecht gekomen; Mana, bedankt dat je het onderzoek voortzet op de poeppoli, ik weet zeker dat je er iets moois van zult maken; Marie-Louise, Maj, Marloes, altijd
inspirerend om met zoveel onderzoekers op verschillende vlakken samen te werken. | De
leden van TASK-Amsterdam, wat een bijzonder werk verzetten jullie met z’n allen, vooral
zo door gaan! | Alle studenten die mee hebben geholpen aan verschillende onderzoeken
(in willekeurige volgorde) Julie, Dido, Marit, Myrthe, Ian, Avigal, Door, Laura, Sandra,
Maartje, Michelle, Michelle, Daisy, Eva, Amber, Jehanne, Remy, Elles, Anna en Vivienne,
ik heb ontzettend veel van jullie geleerd! | Selena, Ingrid, Jobje, Wouter, Machtelt, Huub,
Heike, Saskia, Marjo, Noor, bedankt dat jullie je door de vele foto’s en focusgroepen heen
hebben geworsteld. |De vertrouwensartsen van Veilig Thuis, Jolande, Joost en Lineke,
wat heb ik veel van jullie geleerd en wat doen jullie belangrijk werk. Rozemarijn & Frank,
zonder jullie had ik veel data niet kunnen verzamelen. | Joost & Arnold dank voor al jullie
hulp bij de zoekacties, ik had het niet zonder jullie gekund. | Al de oud-collega’s van het
EKZ, bedankt voor de mooie tijd die ik als ANIOS in het AMC heb gehad. Ik neem alle
ervaringen met me mee en hoop met velen van jullie in de toekomst nog eens samen te
werken. Diederik en Hans, bedankt voor deze kans om bij TASK-Amsterdam te werken
en hier te mogen promoveren. | Mijn nieuwe collega’s uit het LUMC, heel fijn om in zo’n
AIOS-groep verwelkomd te worden, bedankt voor al jullie hulp en het overnemen van
werkzaamheden toen dat voor mij even niet mogelijk was. Martijn, bedankt voor je steun,
begrip en de vrijheid die ik heb gekregen om mijn promotie af te ronden. | Lieve familie en
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vrienden, af en toe even geen werk is ook heel belangrijk! Een welkome afleiding zo nu
en dan maar ook veel hulp, oppassen, inspringen en begrip. Zonder jullie had ik deze jaren
niet kunnen bolwerken. | Paranimfen, Daphne, wat hebben we een boel meegemaakt
de afgelopen jaren. Ik ben blij dat we er voor elkaar kunnen zijn op de mooie momenten
en elkaar kunnen steunen op de moeilijke. Ben blij met zo’n vriendinnetje! Michelle, als
er iemand is die niet van opgeven weet dan ben jij dat wel. Bedankt voor al je hulp en
doorzetting. Ik mis onze gezamenlijke kopjes koffie en gesprekken op het voetenplein.
| Lieve Sijmen, de afgelopen jaren stonden niet alleen in het teken van mijn proefschrift.
De mooiste momenten heb ik met jou mogen delen, de komst van Sam & Isa. Je stond
naast me toen ik op m’n kwetsbaarst was. Lieverd, zonder jou was me dit nooit gelukt.
Ik ben blij dat je hier bent. | Lieve Sam & Lieve Isa, hoe kan ik ooit verwoorden hoe dankbaar ik ben dat jullie er zijn? Mijn onuitputtelijke bron van vrolijkheid, verwondering, en
inspiratie. Ik hou van jullie.
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Child sexual abuse is a concerning problem with serious consequences. As the impact of child sexual abuse can be severe, it is
important that child sexual abuse is recognized at an early stage
in order to stop the abuse and offer adequate support. However,
the unfortunate fact remains that the majority of sexual abuse
cases is not recognized.
This thesis describes research regarding the diagnostic value
of different aspects in the psycho-medical evaluation of alleged
CSA. We pursued the pediatric assessment of alleged CSA.
Subsequently we studied the psychosocial and physical complaints, the sexual behavior and sexual knowledge in children
involved in the Amsterdam Sexual Abuse Case.

