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Ik ben niet bang meer!   
Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten 

Mevrouw de Rector Magnificus, Mijnheer de Decaan, 

 
Leden van het Curatorium van de Leerstoel Cognitieve Gedragstherapie bij Kinderen en 
Adolescenten, professoren Bögels, Hoogduin, Lindauer en Peetsma, 
Bestuursleden van de Mary Cover Jones Stichting, prof. Hoogduin en drs. de Koning,  
directeur van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie drs. van der Kleij, 
Professor Oort van de UvA,  
Bestuurder en directie van de Bascule, collega’s, familie en vrienden. 
 
 

“Angst verlamt en ontregelt. 
Het doet je lichaam verstijven en je hoofd op hol slaan”. 1 

 
Angst  
Angst is een gewone emotie die we allemaal kennen. Als u terugdenkt aan een angstig moment in 
uw leven, bent u het waarschijnlijk met me eens dat angst een hele nare, beklemmende emotie is. 
Vanuit de evolutie bezien vormt angst een belangrijk overlevingsmechanisme, want angst treedt op 
bij bedreiging van buitenaf of pijn en zorgt voor een vecht of een vlucht reactie (bij extreme 
vormen van angst tot bevriezing). Ook tegenwoordig reageert ons lichaam nog bij angst met basale 
lichamelijke reacties, zoals aanmaak van stresshormonen, verhoogde hartslag, bloeddruk en 
spierspanning. We weten dat langdurige angst, stress en hoge bloeddruk schadelijk zijn voor de 
gezondheid en een risico vormen voor hart- en vaatziekten 2. 

 

“Er is geen banger hart, dan dat van mij”.3 

 

 “Als je leeft in angst, leef je maar half”. 4 

 

Wat is nu een angststoornis? 
Angst hoort bij de normale ontwikkeling van kinderen, denk bijvoorbeeld aan de angst van peuters 
om gescheiden te worden van hun ouders. Het kan gebeuren dat een kind overmatige angst heeft, 
dat de angst niet in verhouding staat met de bedreiging van buitenaf of niet meer past bij de 
leeftijd. Angst leidt dan vaak tot vermijding of ontwijking van de bedreiging. Angst gaat vaak 
gepaard met piekeren over dingen die in de toekomst kunnen gebeuren (anticipatie-angst). We 
spreken van een angststoornis als een kind erdoor belemmerd wordt in het dagelijks functioneren 
en niet meer kan genieten van normale levenservaringen. 
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Prevalentie en maatschappelijke kosten 
Angststoornissen zijn de meest vaak voorkomende psychiatrisch stoornissen op de 
kinderleeftijd: prevalentiecijfers variëren van 15-20% beneden het 18e levensjaar 5. Als er 
geen behandeling plaatsvindt, is er een verhoogde kans op schooluitval, sociale isolatie, 
angst en depressie op volwassen leeftijd, alcoholisme en suïcidepogingen. Zo’n 10 jaar 
geleden toonde onderzoek onder leiding van professor Bögels aan dat de kosten voor 
kinderen met een angststoornis toen al meer dan 20 miljoen euro per jaar bedroegen. De 
directe en indirecte kosten voor gezinnen met een kind met een angststoornis bleken meer 
dan 20 maal zo hoog als in een gezin zonder angstig kind 6. Ook blijkt uit onderzoek dat het 
merendeel van deze kinderen (zelfs 80% is genoemd) geen hulp ontvangt 7, 8. Deze 
schrijnende getallen maken de noodzaak aan goede evidence based psychotherapie meer 
dan duidelijk. Gelukkig voorziet cognitieve gedragstherapie hierin.     

 

“Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug”.9 

 

 

Wat is cognitieve gedragstherapie? 
Cognitieve gedragstherapie (kortweg CGT) is een 
kortdurende, gestructureerde therapievorm die 
op het heden en de toekomst is gericht. Het 
theoretisch model is: onze gedachten (cognities) 
bepalen hoe we ons voelen (gevoelens) en hoe 
we ons gedragen. Bij CGT van angststoornissen 
wordt ingegrepen op het samenspel tussen 
gedachten, gedrag en leerprocessen, en 
lichamelijke reacties. Dit gebeurt door het 
vervangen van negatieve niet-helpende door wel 
helpende gedachten, oefenen met en 
blootgesteld worden aan moeilijke situaties 
(zogenaamde exposure) en 
ontspanningsoefeningen.  
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Mary Cover Jones (1896-1987): pionier van de gedragstherapie 
De Amerikaanse psycholoog Mary Cover Jones (1896-1987) geldt als pionier van de gedragstherapie 
voor kinderen en jeugdigen. Sinds haar werk in de vorige eeuw heeft de cognitieve gedragstherapie 
een enorme vlucht genomen. 
Deze leerstoel wordt gefinancierd door de Mary Cover Jones stichting, in samenwerking met de 
Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt), de afdeling Pedagogische en 
Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, de zorgorganisatie van de Bascule 
en de academische werkplaats kinder- en jeugdpsychiatrie AMC-UvA/VUmc Amsterdam.  
 
 

 
 
  
Belangrijkste doel van deze leerstoel is: door patiëntgebonden onderzoek, implementatie en 
innovatie van cognitief gedragstherapeutische technieken, te werken aan verbetering van de 
effectiviteit van CGT tegen angst, dwang en tics bij kinderen en jongeren. 
Tot nu toe richtte mijn werk zich hoofzakelijk op angststoornissen, daarom ligt de focus van de 
oratie daarop. Ik zal me in de nabije toekomst inzetten om samen met de Bascule, UvA, AMC/VUmc  
en VGCT-collega’s verder te bouwen aan innovatief onderzoek en behandeling van dwang en tics. Ik 
ga nu verder met bespreking van:  

Effectiviteit van CGT voor angst bij kinderen en jongeren 
Circa 20 jaar geleden stond onderzoek naar CGT bij kinderen met angststoornissen nog in de 
kinderschoenen. Inmiddels zijn er diverse reviews, meta-analyses en overviews van systematische 
reviews (zogenaamde ORSen) verschenen 5, 10, 11, die laten zien dat van de beschikbare 
psychotherapieën, cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandeling is voor kinderen en 
jongeren met een angststoornis. 
Er is in de laatste 2 decennia in Nederland enorm veel bereikt op dit gebied. Er zijn goede evidence 
based protocollen beschikbaar gekomen tegen angststoornissen bij kinderen: zoals de Dappere Kat 
van Philip Kendall en Maaike Nauta 12, het VRIENDEN programma van Paula Barrett 13, 14 en voor 
Nederland vertaald/bewerkt door mijzelf 15, 16, Denken + Doen= Durven van Susan Bögels 17. 

Graag noem ik hier ook CGT- protocollen tegen dwang, selectief mutisme en tics. Dit zijn 
stoornissen, waar angst een grote rol bij speelt of kan spelen. Bij de Bascule zijn door mijn 
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voorgangster Else de Haan, Lidewij Wolters en Corine Paauw het Bedwing je Dwang protocol 
18 ontwikkeld en door Max Güldner en Els Wippo Praten op school een kwestie van doen 19. 
Verder is er het protocol genaamd Tics van Carla Verdellen et al.20 Onderzoek naar 
effectiviteit van protocollen tegen angststoornissen liet zien dat na behandeling (van circa 10 
tot 16 sessies) meer dan 60% van de kinderen is opgeknapt 5. Dat is een mooi 
slagingspercentage, maar tegelijkertijd is nog ca. 40% van de kinderen niet opgeknapt na de 
eerste CGT-behandeling.  
 
De hamvraag is: hoe kunnen we de effectiviteit van CGT verbeteren, opdat meer kinderen 
kunnen zeggen: “Ik ben niet bang meer!”. Daar kom ik straks op. Eerst wil ik uitkomsten van 
onderzoek naar CGT met u delen.  
 
Multicenter Vrienden onderzoek 
In een samenwerkingsverband tussen de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie 
van het Erasmus-Sophia en het LUMC-Curium, verrichtten we een onderzoek naar de 
effectiviteit van het VRIENDEN protocol 13-16. Dit was het eerste interventie-onderzoek op dit 
gebied met een stepped care benadering. Stepped care betekent dat patiënten eerst 
behandeling ontvangen die niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk.  

   

Dat betekende hier, dat kinderen met angststoornissen als eerste fase, 10 sessies van het 
VRIENDEN protocol ontvingen, met een voor- en nameting. Kinderen die bij die nameting diagnose- 
vrij waren, waren dus opgeknapt en hadden geen behandeling meer nodig.  
Kinderen die nog een diagnose hadden, kregen vervolgens fase 2: vijf extra sessies individuele 
behandeling, gebaseerd op VRIENDEN. Dan volgde weer een nameting.  
Kinderen die na fase 2 diagnosevrij waren, konden stoppen met de behandeling en kinderen die 
dan nog een diagnose hadden, kregen fase 3: weer 5 extra individuele sessies met een nameting.  
Kinderen die na fase 3 nog steeds een diagnose hadden, kregen vervolgens medicatie als 
behandeling. De ouders werden betrokken bij de behandeling. 

Uit ons onderzoek bleek dat na fase 1, dus 10 sessies VRIENDEN, het succes percentage van 
behandeling 45% was, na fase 2 (5 extra sessies) 62% en na 10 extra sessies 74%. Dat is, in 
vergelijking met de literatuur, een hoog percentage21. Bovendien ging het hier om percentages van 
kinderen die vrij waren van alle angststoornissen. Dat is belangrijk, want er zijn ook studies die als 
slagingscriterium: “vrij van de primaire angststoornis” hanteren. Omdat er veel co-morbiditeit 
bestaat tussen verschillende angststoornissen en er verschuiving van symptomen kan optreden van 
de ene naar de andere angststoornis, zegt “vrij van de primaire angststoornis” nog weinig. Onze 
resultaten laten zien dat doorbehandelen zin heeft; er trad alsnog een late verandering op in de 
subgroep van kinderen die na fase 2 nog niet opgeknapt was 21. 

http://www.vriendenprogramma.nl/FijnVrienden.html
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We vonden géén verschil in behandelsucces tussen individueel versus groepsgewijs toepassen van 
het VRIENDEN programma 22. Groeps- en individuele behandeling hebben verschillende voor- en 
nadelen: bij individuele behandeling is er meer individuele therapeuttijd per kind, bij groeps-
behandeling kan er meer met lotgenoten geoefend worden (meer sociale exposure) en kunnen 
kinderen elkaar stimuleren om dappere dingen te doen. Omdat de resultaten geen verschil tonen 
kan in de praktijk gekozen worden voor groeps- of individuele behandeling, afhankelijk van 
beschikbaarheid van therapeuten en voorkeur van kind en ouders.  

Een recent review (2015) laat geen verschil zien tussen de effectiviteit van CGT bij kinderen versus 
die bij adolescenten, terwijl men bij adolescenten slechtere resultaten zou verwachten 
(bijvoorbeeld vanwege langer bestaande problemen dan bij kinderen)10. Nu kunnen de resultaten 
beïnvloed zijn, doordat studies vaak uitgevoerd werden door expert-therapeuten, die mogelijk 
wijzigingen op maat aanbrachten aan protocollen voor tieners, terwijl in niet-onderzoekscentra hier 
waarschijnlijk minder gelegenheid toe is (daar heeft men minder tijd voor training en supervisie). 
De onderzoeksliteratuur pleit wel voor meer op maat maken van tienerprotocollen. Tieners 
brengen veel tijd door achter hun computer of mobieltje. Dit brengt mij op de:  

Effectiviteit van internet CGT-therapie en zgn. blended CGT tegen angststoornissen bij 
jongeren.  
Blended therapie bestaat uit een combinatie van face-to-face therapie en internet-therapie. 
Op dit gebied zijn inmiddels meta-analyses en systematische reviews verschenen, met 
gemengde resultaten 23, 24. De publicaties laten bijna allemaal zien dat internet CGT een goed 
potentieel heeft en goed ontvangen wordt door tieners en ouders. Maar de studies zijn te 
divers van opzet om harde conclusies te trekken. Noemenswaardig is dat een onderzoek 
geen verschil liet zien tussen de therapeutische werkrelatie bij CGT in de kliniek ten opzicht 
van online CGT, bij tieners met een angststoornis 25. Maaike Nauta vond dit evenmin bij de 
Nederlandse blended versie van de Dapper Kat.  
Terug naar de hamvraag van deze oratie:   
 
Hoe kunnen we de effectiviteit van CGT verbeteren?  
Daarvoor ga ik nu puntsgewijs in op risicofactoren en beschermende factoren die een rol 
spelen bij angststoornissen en de behandeling daarvan.  
Daartoe horen factoren van het kind, zoals:  

- belangrijke levensgebeurtenissen,  
- hun cognitieve coping stijlen,  
- psychische comorbiditeit   
- en hun aandachtsbias.  

Daarna bespreek ik factoren van ouders, zoals: 
- opvoedingsstijlen en 
- ouderlijke psychopathologie. 

 
Tenslotte ga ik in op de vraag: moeten we ouders nu wel of niet laten deelnemen aan de CGT 
behandeling van hun kind?  
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Wat betreft belangrijke levensgebeurtenissen zijn er aanwijzingen dat kinderen met 
angststoornissen vaker dan gezonde controle kinderen ingrijpende levensgebeurtenissen 
meemaken 26. In ons VRIENDEN onderzoek maakte 92% van de kinderen met een angststoornis een 
ingrijpende levensgebeurtenis mee ten opzichte van 47% in de gezonde controle groep. Dat is bijna 
twee maal zoveel 27.  

Maakt het meemaken van een nare levensgebeurtenis kinderen meer kwetsbaar voor het 
ontwikkelen van een angststoornis? Recent onderzoek van Scheuer en collega’s wijst voorzichtig in 
die richting 28. Zij vonden dat bij kleuters een bepaald gen (FKBP5) de kwetsbaarheid voor negatieve 
gevolgen van milde en matige levensgebeurtenissen verandert. Maar bij ernstige 
levensgebeurtenissen had dit gen géén invloed; bij ernstige gebeurtenissen nam het risico op angst 
en depressie bij de kleuters sowieso toe.  
Dit type onderzoek naar genetisch gevoeligheid staat nog in de kinderschoenen en biedt nog geen 
handvatten voor de praktijk.  
 
Een andere kind factor is de cognitieve coping stijl van het kind. Dit betekent hier: de manier 
waarop een kind in zijn/haar manier van denken omgaat met dingen die emoties oproepen. Het is 
verbazingwekkend dat er op het gebied van de cognitieve gedragstherapie weinig onderzoek 
gedaan is naar cognitieve coping bij kinderen met angststoornissen. Rotterdams onderzoek van 
Legerstee et al. liet zien dat kinderen met angststoornissen minder vaak gunstige cognitieve coping 
stijlen gebruikten dan gezonde controle kinderen; angstige kinderen maakten minder vaak gebruik 
van het positief herbenoemen van zaken, of het aanpassen van hun planning 27.  Daarentegen 
gebruikten angstige kinderen vaker ongunstige coping stijlen; zij piekerden en catastrofeerden 
meer.  Opmerkelijk was dat we geen verschil vonden tussen kinderen met verschillende typen 
angststoornissen. Wellicht zijn grotere  onderzoekgroepen nodig om zo’n verschil aan te tonen.  

 
Voor tieners met angststoornissen vonden we 
dat zij vaker gebruik maakten van zowel de 
gunstige als de ongunstige cognitieve coping 
stijlen dan gezonde controle tieners 29. Dit   kan 
er op wijzen dat tieners met angststoornissen, 
simpel gezegd,  meer “in     hun bol zitten en 
nadenken” dan gezonde tieners. Om dit te 
verminderen kan     aanbevolen worden om 
afleidende dingen, ontspannings- of mindfulness 
oefeningen te doen. De resultaten onderstrepen 
dat   cognitieve coping een belangrijke factor is 
om aan te pakken bij behandeling.  
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In ons VRIENDEN onderzoek onderzochten Liber et al. (2010) de invloed van psychische 
comorbiditeit “bovenop” de invloed van de symptoom-ernst, op het CGT-behandelsucces 30. De 
symptoomernst betreft het totaal aantal psychiatrische symptomen, ongeacht de diagnostische 
status.  We maakten onderscheid tussen niet-angstige comorbiditeit (dus hebben kinderen naast 
een angststoornis, nog depressie, ADHD, ODD) versus angstige comorbiditeit (hebben kinderen 
naast hun primaire angststoornis nog een andere angststoornis).  
Kinderen met een hogere symptoom-ernst bij start van de therapie, knapten minder snel op. 
Niet-angstige comorbiditeit was de sterkste voorspeller voor slechtere behandeluitkomsten, meer 
dan angstige comorbiditeit. Behandeling van angststoornissen zou daarom meer afgestemd 
moeten worden op niet angstige co-morbiditeit, bijvoorbeeld door transdiagnostische behandeling 
(maar daarover straks meer).  

Als laatste kind-factor noem ik aandachtsbias. Kinderen met angststoornissen zijn geneigd hun 
aandacht te richten op angstaanjagende zaken. Ze zijn geneigd de omgeving te screenen of er 
gevaar dreigt. Dit noemen we “attentional bias”. Bij ons VRIENDEN onderzoek vonden Legerstee et 
al. dat er verschillen in aandachtsbias bestaan tussen kinderen die eerder versus later opknapten, 
of die juist helemaal niet opknapten van de CGT 31.  

De kinderen die snel opknapten (slechts 10 sessies VRIENDEN, fase 1, nodig hadden) bleken voor de 
start van therapie juist een “bias away” van bedreigende stimuli te hebben; deze kinderen kijken 
weg van dreiging. Ons inziens hadden zij snel baat, omdat ze door de CGT geleidelijk aan leerden 
toenadering tot gevreesde situaties te zoeken en zo stapsgewijs  hun “bias away”  te verminderen. 
Kinderen die juist meer dan 10 sessies nodig hadden, vertoonden voor start van de therapie een 
“attentional bias toward”, een aandachtsbias naar enge dingen toe; zij waren erop gespitst gevaar 
te ontdekken. Ons inziens hadden zij meer moeite om hun aandacht voor gevaar los te laten en 
hadden daarom meer sessies nodig. Deze kinderen zouden meer gebaat kunnen zijn bij afleiding, 
ontspannende activiteiten en technieken die hen leren om aandacht te verplaatsen naar positieve 
of neutrale informatie.  

Opvallend was dat kinderen die niet opknapten van de behandeling en na fase 3 tenslotte 
medicatie kregen, juist géén veranderingen in hun aandachtbias lieten zien. 
Kortom, bij deze aandachtsprocessen lijken verschillende mechanismen aan het werk. Hoe die 
verlopen in het brein en hoe de behandeling hier goed op afgestemd kan worden, dient nog verder 
ontrafeld te worden. 
 
De laatste jaren is onderzoek gedaan naar trainingen om aandachtbias en ook cognitieve bias bij 
kinderen te veranderen. Uit een recent overview van systematic reviews komt naar voren dat 
Attention Bias Modification (ABM) en Cognitieve Bias Modification (CBM) weinig effect sorteerden 
op angststoornissen bij kinderen 11. Ons bijna afgerond Rotterdams onderzoek naar  aandachtsbias 
modificatie training voor kinderen met angststoornissen stemt evenmin hoopvol.  
De tegenvallende resultaten lijken uit te wijzen dat ABM trainingen of CBM interpretatietrainingen 
meer gepersonaliseerd zouden moeten worden. Dit personaliseren gebeurde in een Cognitieve 
Bias Modificatie training, toegepast op de Bascule door Elske Salemink, Lidewij Wolters en Else de 
Haan. Hierbij bedachten kinderen en jongeren met een dwangstoornis zelf, samen met hun 
therapeut, ultrakorte verhaaltjes  om zo, middels een online training andere gedachten over hun 
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dwangproblemen aan te leren. Deze training had wel effect: de ernst van de dwangklachten nam er 
significant door af. De onderzoekers werken nu aan verdere implementatie voor de klinische 
praktijk. 

Tenslotte laat onderzoek zien dat een aandachtsbias van ouders overdraagbaar lijkt naar hun kind 
32. Angstige ouders kunnen een aandachtsbias hebben voor bedreigende zaken in de omgeving van 
hun kind. Dit kan gepaard gaan met het over-attribueren van negatieve emoties bij hun kind 33.  En 
hiermee leg ik de link naar de vraag:  
 
Wat is het verband tussen ouderlijke factoren en angststoornissen bij kinderen? Ik bespreek eerst 
opvoedingsstijlen, dan ouderlijke psychopathologie 
Twee meta-analyses toonden aan dat er een duidelijk verband is tussen ouderlijke 
opvoedingsstijlen en angst bij kinderen 34, 35. Jammer genoeg werd hierbij geen onderscheid 
gemaakt tussen verschillende opvoedingsstijlen van vaders versus moeders. Voor kleuters 
echter, toonde een meta-analyse van Möller et al. aan dat het verband tussen 
opvoedingsstijlen en angstsymptomen bij kleuters sterker was voor vaders dan voor moeders 
36. Als vaders een uitdagende opvoedingsstijl hanteren, dus hun kleuters stimuleren om 
spannende, enge dingen te doen, heeft dat een angst-reducerende invloed. 

Ook in ons VRIENDEN onderzoek kwam de rol van vaders duidelijk naar voren: Liber et al. 
vonden dat als vaders een afwijzende opvoedingsstijl hadden en zelf meer klachten van angst 
en depressie hadden, dit een slechtere behandeluitkomst  voor hun kind voorspelde 37. Dit 
wijst erop dat de rol van vaders zeker niet onderschat moet worden bij behandeling van 
kinderen met angststoornissen. Dan nu de vraag: 
 
Wat is de invloed van ouderlijke psychopathologie en het behandelsucces van CGT voor 
kinderen met een angststoornis?  
In ons VRIENDEN-onderzoek vonden we dat voor kinderen met een angststoornis de 
ouderlijke psychopathologie (i.c. angst of stemmingsstoornissen van ouders) niet samenhing 
met de behandeluitkomst.  
Maar voor tieners met een angststoornis werd er wél een verband gevonden.  Tieners met 
een moeder die ook een angststoornis had of gehad had, vertoonden een beter 
behandelresultaat dan tieners met een moeder zonder angststoornis. In de tienertijd is 
loslaten van de tieners (minder controleren, minder overbeschermen) belangrijk. Mogelijk 
profiteerden de moeders met zelf een angststoornis indirect en extra mee van de 
behandeling van hun kind, waardoor hun kind beter opknapte.  

Er zijn nog meer onderzoeken die een positief verband tonen tussen ouderlijke psychopathologie 
en het behandelsucces bij hun angstig kind, maar ook een reeks studies die een negatief verband of 
juist geen verband aantonen. Kortom, de vraag naar de invloed van ouderblijke psychopathologie 
op CGT-behandelsucces bij angstige kinderen blijft nog onbeantwoord.  
Natuurlijk speelt bij kind en ouders de genetische aanleg voor het ontwikkelen van een 
angststoornis een rol. Mijns inziens dient toekomstig onderzoek zich dan ook meer te richten op de 
gen-omgevingsinteractie.  
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De vraag: “is het zinvol om ouders te betrekken bij de CGT-behandeling van hun kind?” heeft veel 
discussie opgeleverd.  Ook hier laat de wetenschap geen duidelijk beeld zien. Twee meta-analyses 
uit 2014 hierover vertonen opvallend weinig overlap in de studies die ze includeerden 38, 39. De ene 
meta-analyse van Thulin et al. uit 2014 laat géén verschil zien, of ouders nu wel of niet bij de CGT 
behandeling van hun kind betrokken waren. De andere meta-analyse van Manassis et al., ook uit 
2014, toonde aan dat CGT met actieve ouderlijke betrokkenheid zorgde voor betere lange-termijn 
uitkomsten (tot 1 jaar follow-up) dan CGT met minder/geen ouderlijke betrokkenheid. Een recent 
review van Gibby et al. uit 2017  toont dat er op langere termijn (bij studies met een follow-up van 
minimaal 2 jaar) méer angstvermindering optreedt in CGT mét ouderlijke betrokkenheid dan in de 
“CGT alleen met het kind ” (zonder ouders) 5. Het kan zijn dat door ouders te betrekken, vooral op 
lange termijn de geleerde technieken beter generaliseren en beklijven in de thuissituatie.   

Hoe kan nu verklaard worden dat er geen eensluidend effect gevonden werd van ouderlijke 
betrokkenheid bij CGT?  
Wel, het kan zijn dat de CGT niet direct die ouderlijke gedragingen aangreep, waarvan bekend is dat 
ze verband houden met angst bij kinderen (zoals ouderlijke communicatie, of een controlerende 
opvoedingsstijl). Bovendien werden in de studies heel diverse behandelcomponenten betrokken, 
die moeilijk vergelijkbaar zijn.  
Welke componenten van ouderlijke betrokkenheid dus echt essentieel zijn om effectiviteit van CGT 
te verbeteren dient nog beter, systematisch onderzocht te worden. 

Angst in het (kinder)ziekenhuis 
De onderzoeken die ik hierboven besproken heb over angst en CGT bij jeugdigen zijn meestal 
uitgevoerd in centra voor geestelijke gezondheidszorg. 
Maar in kinderziekenhuizen is angst ook alom aanwezig. Ik ga u nu een kort overzicht geven over de 
rode draad in mijn andere onderzoekslijn, die ik samen met velen in het ErasmusMC-Sophia 
Kinderziekenhuis Rotterdam uitvoer, namelijk: 

Angst bij kinderen en jongeren met een lichamelijke aandoening. 
Kinderen met een lichamelijke aandoening hebben een verhoogd risico op angst, depressie en 
teruggetrokken gedrag 40. Dit wordt ook aangeduid als Internaliserende problemen.  

In 1990 was daar nog weinig over bekend voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. 
Daarom startten wij een wereldwijd uniek onderzoek, waarbij we een cohort van 500 kinderen, 
jongeren en volwassenen, zowel minimaal 10, 20 en zelfs 30 jaar na hun 1e hartoperatie voor een 
aangeboren hartafwijking onderzochten, zowel cardiologisch als psychologisch.  
Dit leidde tot cardiologische en psychologische proefschriften . 

In 1990 vonden we dat op de kinderleeftijd, psychopathologische angst en internaliserende 
problemen 2x zo vaak voorkwamen bij de hartekinderen dan bij gezonde kinderen 41.  

In 2000 vonden we dat minimaal 20 jaar na de hartoperatie, jongvolwassen vrouwen bijna 3 
x zoveel psychopathologische internaliserend problemen hadden dan gezonde vrouwen 42. Dit kan 
verklaard worden door ziekte-specifieke angsten (bijv. “kan ik een partner, kinderen krijgen, kan 
mijn hart een bevalling aan?”).  
 
Na minimaal 30 jaar, toen deze personen gesetteld waren, een baan en gezin hadden, namen 
gemiddeld genomen de angst en emotionele problemen af 43. De uitkomsten waren zelfs beter dan 
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in de norm. Een verklaring kan zijn dat mensen van de doorsnee bevolking veelal op middelbare 
leeftijd voor het eerst geconfronteerd worden met lichamelijke problemen en de bijbehorende 
angsten, terwijl mensen met een aangeboren hartafwijking al van kinds af aan geleerd hadden 
hiermee om te gaan.  

Na 2000 bleek dat, hoewel de medische technieken én de cardiologische uitkomsten van 
kinderen met een aangeboren hartafwijking sterk verbeterd waren, er helaas géén duidelijke 
vooruitgang te zien was in de psychosociale uitkomsten van deze kinderen 44. Opvallend was dat er 
géén verband gevonden werd tussen de ernst van de hartafwijking en de psychosociale uitkomsten. 
Juist factoren van ouders en  sociale factoren hebben grote invloed op de psychosociale uitkomsten 
van kinderen. De geboorte van een hartekind brengt veel angst, stress en verdriet met zich mee. 
Het is begrijpelijk dat overbescherming bij ouders kan optreden, wat angstverhogend op een kind 
kan werken.  

Ons onderzoek liet ook zien dat ouders en kinderen aangeven een grote behoefte te 
hebben aan psychsociale zorg, om hun angsten en zorgen rondom psychosociale, emotionele en 
schoolproblemen te bespreken 45.  
Ouders van kinderen met een complexe hartafwijking vragen zich vaak bang of bezorgd af hoeveel 
hun kind mag sporten. Ons onderzoek toonde aan dat sporten onder leiding van een 
fysiotherapeut, angst voor sporten bij deze kinderen vermindert en de kwaliteit van leven verbetert 
46, 47.
 
Dr. Susan van Rijen, dr. Alma Spijkerboer, dr. Petra Opić en dr. Karolijn Dulfer promoveerden 
op de psychologische studies van deze dubbelpromoties. Het onderzoek bij hartpatiënten 
mocht of mag ik uitvoeren in heel constructieve nauwe samenwerking met (ik noem 
iedereen éénmaal, maar velen werkten aan meerdere of alle studies mee):  
- de hoogleraren Verhulst, Hess, Bos, Roos-Hesselink, Helbing, Bogers, Boersma, Takkenberg, 
- de doctoren Meijboom, Erdman, van Domburg, de Koning, Cuypers, Duppen, Bossers, 

Dalinghaus, den Boer, Lenzen, van Beynum en  
- doctorandi Levert en Etnel. 
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Ik noem nog andere aandoeningen waarbij we onderzoek deden, o.a. naar angst en 
Internaliserende problemen.  
 
Cystic fibrosis, ofwel taaislijmziekte, is een zeer 
ernstige longziekte, met beperkte 
levensverwachting  en dus veel angst en zorgen. 
In samenwerking met de hoogleraren Tiddens en 
Quittner, Miami, rondde Leonie Tepper haar 
proefschrift hierover af. Prof. Quittner heeft 
gerealiseerd dat in ziekenhuizen in Amerika alle 
jongeren met CF op angst en depressie worden 
gescreend 48. Dit zou in Nederland ook moeten 
gebeuren.  

 
 
Met dr. Buysse, dr. Joosten, hoogleraren Hazelzet en Tibboel onderzocht ik o.a. angst en 
internaliserende symptomen bij twee groepen ernstig zieke kinderen opgenomen op de IC, 
namelijk:  
1. kinderen met meningokokken septische shock, een plotseling optredende ziekte waaraan 

kinderen binnen 24 uur kunnen overlijden 49, en  
2. kinderen met een plotse hartstilstand 40.  
 
 
Dr. Lindy Vermunt en dr. van Lennart van  
Zellem promoveerden hierop.  
Bij beide groepen kinderen waren op lange 
termijn de scores op angst en Internaliserende 
problemen opvallend gunstig, nl. vergelijkbaar 
met de norm.  
Met versterking van dr. Verbruggen, dr. Dulfer 
en promovenda José Hordijk vervolgen we het 
onderzoek naar kinderen op de IC. 
 

 
 

Anesthesist Johan Berghmans van het Paola Ziekenhuis te Antwerpen zal promoveren op o.a. de 
invloed van angst en internaliserende problemen bij inleiding van de narcose en postoperatief 
herstel van kinderen 50, 51.  

Angsten en zorgbehoeften bij zwangerschapsafbreking vanwege een ernstige afwijking bij 
de foetus worden onderzocht door Frederike Dekkers in samenwerking met de afdeling 
gynaecologie. Internaliserende problemen worden ook onderzocht bij kinderen met de ernstige 
huidziekten samen met prof. Pasmans, Josette Versteegh en dr. Beth Morel, én bij kinderen met 
het HIV-virus, door het team van dr. Van Rossum en promovenda van Opstal.  
 
Deze onderzoeken waren doorgaans beschrijvende uitkomststudies. Tegenwoordig richt ik 
me meer op interventiestudies.  
De vraag is namelijk: 
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Welke bijdrage kan CGT leveren aan angstvermindering in het kinderziekenhuis? 
 
Omdat CGT kortdurend, evidence-based, transparant en goed inzichtelijk is voor ouders en 
(para)medisch personeel, is CGT mijns inziens bij uitstek geschikt om toe te passen in het 
kinderziekenhuis. 

Van de kinderen die geopereerd moeten worden, heeft 70% angstklachten, en  na een medische 
ingreep/opname ontwikkelt ca. 40% posttraumatische stress  klachten. Als die niet behandeld 
worden, kan dat forse emotionele, sociale en schoolse beperkingen met zich meebrengen.  
Daarom testen wij nu de effectiviteit van nieuwe interventies, waarbij CGT technieken ingezet 
worden om angst te verminderen.  
Het betreft onderzoek naar:  
 
1. Virtual Reality Exposure: we beogen hiermee door geleidelijke, interactieve blootstelling aan de 
operatieomgeving angst en pijn te verminderen en postoperatief herstel te verbeteren. Dit 
onderzoekt promovenda Robin Eijlers, samen met doctoren Legerstee, Dierckx, Staals, Hoeven en 
prof. Wijnen 52. 
 
2. Een nieuw ziektespecifiek CGT protocol voor jongeren met inflammatoire darmziekten 53. Met dit 
CGT protocol, beogen we niet alleen angst/depressie maar ook de darmklachten te verminderen. 
Dit onderzoek wordt verricht door promovendi Luuk Stapersma en Gertrude Van den Brink, in 
constructieve samenwerking met prof. Escher en teams van 5 perifere centra. 
 
De volgende 2 onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met prof. Helbing, drs. Aendekerk 
en de teams Psychosociale Zorg, Kindercardiologie en fysiotherapie. Aan het 4e onderzoek werken 
prof. Moll en haar team van de spoedeisende hulp (SEH) mee.  
Het betreft:  
 
3. De effectiviteit van een preventieve workshop voor kleuters met een aangeboren hartafwijking 
en hun gezin 54.  De kleuters krijgen CGT oefeningen van het FIJN VRIENDEN programma 15, 16 
aangeleerd om hun emotionele veerkracht te vergroten en de ouders leren CGT-  
probleempreventie  technieken. Malindi van der Mheen verricht dit onderzoek. 
 
4. Veel cognitief gedragstherapeuten passen EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) toe 55. Dit is een kortdurende psychotherapie waarmee we beogen posttraumatische 
stress klachten bij kinderen ten gevolge van medische behandeling of ziekenhuisopname te 
verminderen. Promovenda  Maya Meentken voert dit onderzoek uit 56.  
 
Met ons onderzoek hopen we aan te tonen dat CGT effectief toepasbaar is in de zorg voor 
lichamelijk zieke kinderen. De resultaten worden volgend jaar verwacht.  
 
Kortom, ik zie veel zeer nuttige toepassingenmogelijkheden voor CGT in het kinderziekenhuis.  
Daarnaast wil ik opmerken dat ik in mijn klinisch werk ook kinderen en gezinnen begeleidde waarbij 
de levensbedreiging zeer reëel was en nabij, er sprake was van rouw, of de angst verband hield met 
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bijv. ernstige verwerkings- , hechtings- of gezinsproblematiek. Voor dergelijke problemen zijn 
andere psychotherapeutische technieken meer geïndiceerd of aanvullend nodig. 

  
Nu ik diverse aspecten van  cognitief  gedragstherapeutische behandelingen van angststoornissen 
bij kinderen, de revue heb laten passeren, rijst de vraag:  
 
In hoeverre worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten over angstbehandelingen bij 
kinderen toegepast in de praktijk?  Zijn er lacunes op dit gebied?   
 
Welnu, nieuwe (behandel) interventies worden vaak vanuit een universitair centrum bedacht en 
door wetenschappelijk onderzoek getoetst. Het toepassen van behandelprotocollen, met de 
benodigde voorbereiding door therapeuten, training, en supervisie is tijdrovend en kost geld. 
Hiervoor zijn te weinig tijd en middelen beschikbaar in de drukke klinische praktijk van alledag, 
waarin “productie draaien” steeds meer een nijpende noodzaak is geworden. Zo kan het gebeuren 
dat nieuwe evidence based behandelprotocollen te vaak ongebruikt op de plank blijven liggen. Als 
een behandelprotocol wordt uitgevoerd binnen de context van een wetenschappelijk onderzoek, 
wordt er gecheckt of oefeningen goed worden uitgevoerd. De instroom van patiënten verloopt 
volgens bepaalde criteria, de metingen gebeuren op vaste tijdstippen. Het protocol kan dan ook als 
een dwingend keurslijf ervaren worden. Bovendien presenteren patiënten zich vaak met complexe 
problematiek, met co- morbiditeit, wat om een andere insteek kan vragen dan strikt protocollair 
werken. Protocollaire behandeling moet altijd afgestemd op de individuele patiënten en diens 
gezin.  
 
Ik pleit daarom voor voortdurende supervisie en overleg.  
 
Dan nu de hamvraag: Hoe kunnen we de effectiviteit van CGT bij kinderen nog vergroten?   
Hoe bereiken we dat steeds meer kinderen zeggen: “Ik ben niet bang meer?”  
Mijn verlanglijst (het is bijna Sinterklaas) beslaat 11 punten:  
 
1) Allereerst door goede diagnostiek. In de Bascule maken we helaas nogal eens mee, dat bij 
aangemelde patiënten bijv. dwangklachten niet eerder als zodanig gediagnosticeerd zijn. Hetzelfde 
geldt voor selectief mutisme. Goede differentiaal diagnostiek, met psychometrisch goed 
onderbouwde instrumenten, is cruciaal is voor behandeling op maat. Daarom willen wij bij de 
Bascule een nieuwe vragenlijst gaan valideren om te screenen op selectief mutisme. 

2) Ik pleitte al voor training en supervisie voor toepassing van evidence-based CGT-behandelingen 
in de praktijk. Het doorlezen van een protocol betekent nog niet dat je hiermee direct goed een 
cliënt met complexe problematiek in de praktijk kunt behandelen. Ook pleit ik voor budget voor 
reguliere bijscholing van therapeuten in nieuwe, effectief gebleken CGT-behandelingen. 
 
3) Met de huidige online faciliteiten zou gepersonaliseerde monitoring van behandeling meer 
ingezet moeten worden, met zogenaamde ROM metingen (Routine Outcome Monitoring). Er 
worden dan regelmatig metingen bij de patiënt gedaan om tussentijds de behandeling te evalueren 
en zo nodig bij te sturen. Dit geeft patiënt en therapeut meer inzicht in wanneer en bij welke 
interventies het beter of slechter gaat. Dus wat werkt goed en minder goed? 
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4) Het ligt voor de hand om te stellen: de effectiviteit van CGT wordt versterkt door er beter voor te 
zorgen dat de protocollen goed en volledig worden uitgevoerd. Geeft men wel de juiste dosering, 
in de voorgeschreven volgorde, of worden er ad hoc onderdelen uitgehaald en toegepast?  
Maar CGT omvat een verzameling van technieken (zoals exposure, cognitieve herstructurering, 
ontspanningsoefeningen, aandachttraining) en er is nog onvoldoende bekend over: moeten deze 
onderdelen allemaal bij alle kinderen, in de voorgeschreven volgorde toegepast worden?  
Welke ingrediënten zijn het meest werkzaam voor kinderen, tieners en ouders? 
Verder kan terugvalpreventie (bijvoorbeeld eens per half jaar) zinvol zijn; een recent review (Gibby 
et al., 2017) laat namelijk zien dat een aanzienlijk deel van kinderen met een angststoornis binnen 5 
jaar terugval vertoont. Al deze zaken vragen nader onderzoek. 
 
5) Eerder besprak ik co-morbiditeit bij angststoornissen; kinderen met een angststoornis hebben 
vaak een bijkomende diagnose, zoals depressie, ADHD, autisme. Toekomstig onderzoek dient beter 
te onderbouwen hoe er modulair gewerkt kan worden. Dit houdt in: welke behandelmodules 
kunnen het beste toegepast worden bij bijv. kinderen met meerdere diagnoses en hoe kan dat dan 
het best gebeuren.  
De effectiviteit van behandelmodules, die toepasbaar zijn over diagnoses heen, het zogenaamde 
transdiagnostisch behandelen, dient verder onderzocht te worden. Een kind met een angststoornis 
en ADHD kan een laag zelfbeeld hebben. Door het toepassen van een behandelmodule om het 
zelfbeeld te versterken,  bijvoorbeeld de COMET training, kunnen mogelijk ook de angst en 
depressieve klachten mee opknappen 57. 
 
6) Australisch onderzoek (2000, 2001, 2003) liet zien dat het preventief inzetten van CGT bij 
vluchtelingen en migranten, hun angstklachten en pessimistische toekomstvisie kon verminderen 
en hun zelfgevoel verstevigen 58-60. Mijns inziens is het belangrijk om CGT behandelingen aan te 
passen aan cultuur- sensitieve normen. Hier is nog weinig over bekend. 
 
7) Er is nog weinig bekend over CGT-behandeling van angststoornissen bij kinderen met een licht 
verstandelijke beperking. CGT-behandelingen zijn talig en veronderstellen doorgaans een IQ van 
boven de 80. Hoe CGT oefeningen het beste, met welke formulering, aangeboden kunnen worden 
aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, vergt nader onderzoek. 
 
8) De vraag of toevoeging van nieuwe, zogenaamde “derde generatie CGT technieken”, de 
effectiviteit van behandeling verhoogt, moet nog beantwoord worden. . Voorbeelden hiervan zijn: 
Mindfullness  Based Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapie, de 
COMET training, compassion focused therapie.  
 
9) Gebruik van smartphones, e-Health tools en Virtual reality lijkt veelbelovend 23, 61. Met VR kan in 
de therapiekamer direct met exposure geoefend worden. De effectiviteit moet nog grondig 
bestudeerd worden, evenals: wat zijn de werkzame elementen? Hoe stimuleren we therapietrouw 
bij jongeren? Hoe betrekken we ouders bij online therapie voor kinderen? En hoe stemmen we 
oefeningen goed af op de cognitieve capaciteiten van kinderen? 

10) Graag onderstreep ik het belang van preventie. Door kinderen en jongeren met subklinische 
angst sneller te signaleren en behandelen kunnen negatieve lange termijn effecten beter worden 
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voorkomen. 
Kösters et al. (2017) toonde aan dat het VRIENDEN programma, toegepast als preventie op 25 
Amsterdamse scholen, positieve effecten had op het verminderen van angst en depressieve 
klachten, zelfs tot 1 jaar na afloop 62.  
Australisch onderzoek liet zien dat het FIJN VRIENDEN programma voor kleuters, als preventie 
programma toegepast, angst en depressieve klachten verminderde. Dit kleuterprotocol heb ik 
vertaald voor Nederland en we doen er in Rotterdam nu onderzoek naar.  

11) Tenslotte pleit ik voor meer samenwerking door middel van multicenter onderzoek zodat er 
met grotere patiëntenaantallen, stevigere conclusies getrokken kunnen. 
 
Mijn lijst was lang en ambitieus en Sinterklaas zal de wensen niet inwilligen.  
 
Ik wil me in ieder geval met hart en ziel inzetten om te werken aan verwezenlijking van de 
doelstelling van deze leerstoel.  
  
Dankwoord 
Ik wil nu graag oprechte dank uitspreken aan eenieder die heeft bijgedragen aan het feit dat ik hier 
nu als hoogleraar sta: 
 
Ik dank het college van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, de rector magnificus en de 
decaan van de faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, voor mijn benoeming. 
Het bestuur van de Mary Cover Jonesstichting, de emeritus hoogleraar Hoogduin en drs. de Koning, 
en de leden van het Curatorium, emeritus hoogleraar Hoogduin, professoren Peetsma, Lindauer en 
Bögels dank ik zeer voor het in mij gestelde vertrouwen. Dit geldt evenzeer voor de directeur van 
de VGCT, drs. van der Kleij. Dank aan professor Oort van de UvA voor zijn steun en adviezen. En aan 
drs. Groen, bestuurssecretaris van Mary Cover Jonesstichting. 

De lopende en toekomstige projecten in samenwerking met de Bascule, UvA , AMC en 
VUmc gebeuren in nauwe samenwerking met een groot aantal gedreven, deskundige collega’s.  
Mijn hartelijke dank gaat uit naar Bascule collega’s dr. Chaim Huyser, geneesheer-directeur, de 
hoogleraren Ramón Lindauer en Arne Popma,  Clarine Corstens, Nellieke de Koning (bestuurder van 
de Bascule) voor hun bijzonder constructieve samenwerking en hun steun aan mij om deze 
leerstoel te doen slagen. Dank aan Muriel Bos voor haar inspanningen voor fondsenwerving. 

Dank aan emeritus hoogleraar Frits Boer, die zich zeer ingespannen heeft voor de 
totstandkoming van deze leerstoel. Een speciaal woord van dank aan mijn voorgangster emeritus 
hoogleraar Else de Haan, die als eerste deze leerstoel bekleedde en de Bascule grote faam 
bezorgde met haar grote expertise op het gebied van CGT en dwangstoornissen.  
Ik zie er naar uit om samen met dr. Elske Salemink, afdeling  ontwikkelingspsychologie van de UvA 
en dr. Lidewij Wolters, Bascule, verder te mogen bouwen aan de bestaande onderzoekslijn voor 
jongeren met dwangstoornissen. Ik dank Pascalle Dol en Annelieke Hagen voor hun bijdragen aan 
eerder onderzoek. 

Samen met psychologen Judith Ensink, Chaya Rodrigues Pereira, Els Wippo en Max Güldner, 
in samenwerking met de professoren Ramón Lindauer en Maretha de Jonge, hoop ik het onderzoek 
naar selectief mutisme gestalte te kunnen geven. Met dr. Chaim Huyser hoop ik samen onderzoek 
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naar tics te gaan verrichten, én samen met hem en prof. Odile van den Heuvel van het VUmc, 
onderzoek naar OCD te doen.  
Wat betreft behandeling van en onderzoek naar misofonie, zie ik uit naar samenwerking met prof. 
Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie volwassenenzorg UvA/AMC, met Pelle de Koning, Martijn 
Figee en Nienke Vullink, psychiaters en Arnoud van Loon, psycholoog, én met Bascule psychologen 
Carola de Wit, Hannah van der  Linden en Renske van Horen.  

Met psychologen Johan van Dijk en Mathilde Wouda  ga ik samenwerken bij onderzoek 
naar Doepressie, dat geleid wordt door Dr. Bodden (Universiteit van Utrecht).  
Samen met psycholoog Edibe Tali ga ik de rol van zelfcompassie bij angststoornissen bij jongeren 
onderzoeken en met psycholoog Ria Pengel  ga ik onderzoek  doen naar schoolweigering.  
Ik dank prof. Robert Vermeiren, Curium-LUMC, prof. Susan Bögels, UvA Minds, en kinder- en 
jeugdpsychiater Gwen Dieleman en dr. Jeroen Legerstee , ErasmusMC-Sophia, hartelijk voor hun 
constructieve medewerking om samen multicenter onderzoek te gaan opzetten naar 
angststoornissen bij jeugdigen. Ook dank aan de directeur van de Angst Dwang en Fobie  stichting, 
Josine van Hamersveld, de Cliëntenraad van de Bascule en drs. Ariane Kooijmans (E-health 
Kenniscentrum kinder-en jeugdpsychiatrie). 

Ik zie uit naar samenwerking met dr. Els Meijel om onderzoek te doen naar trauma bij 
kinderen. Met collega’s van de dialectische gedragstherapie, psychologen Janet Noorloos en Fleur 
Barnasconi, promovenda Kim van Slobbe en hun team, wil ik graag onderzoek naar DGT doen.  
Ik hoop onderzoek op te zetten met kinder- en jeugdpsychiater Leonieke Terpstra naar 
eetstoornissen, met psychologen Marjolein Bus en Carla Verdellen naar tics, met Mirte Mos en 
Romy de Jong naar implementatie van VR, Ingeborg Visser en collega’s naar lichamelijke klachten, 
met Maartje Snoek en de NVR collega’s naar Non Violent Resistance, met Mirten Halverhout naar  
mindfullness.  

Al dat onderzoek kan niet zonder medewerking van de zeer gedreven en deskundige 
BASCULE behandelaren. Ik waardeer oprecht jullie passie om top-zorg aan de meest complexe 
patiënten te bieden. Respect!  
 
Ik dank jullie allemaal, ook al noem ik niet iedereen apart!  
Alle Bascule collega’s, in het bijzonder van DAT en EMO, de Zorgadministratie, ICT,  AMC-
projectcontroller Steven Galema:  hartelijk dank voor jullie samenwerking.  
Hartelijk dank aan Suzan Jansen en Susan Mosk voor al hun hulp! 
 
Ik zie zeker uit naar een goede, prettige samenwerking met mijn nieuwe collega’s van de afdeling  
Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de UVA. We hebben nog niet veel samengewerkt, 
ik hoop dat dat er zeker van gaat komen.  
 
Ik bedank alle collega’s van het Erasmus MC, met name van de afdeling KJPP, PSZ, medische 
afdelingen, projectcontrollers, bedrijfsjuriste mevr. van Oosterom en leiderschapscoach dr. Bruijn. 
Het is onmogelijk iedereen te noemen, dank aan allen.  
Hartelijk dank aan bestuur en collega’s van de VGCT en het landelijk netwerk PPN.  
Dank aan patiëntverenigingen en subsidiegevers, die mij de afgelopen jaren gesteund hebben.  
 
En zeker ook aan alle patiënten en ouders die mij hun vertrouwen hebben geschonken.  
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Allen oprecht hartelijk dank.  
 
En nu privé. Het is vandaag precies 51 jaar geleden dat mijn vader plots stierf aan een 
hartinfarct. Uit liefde voor hem heb ik altijd zijn achternaam aangehouden.  
Mijn moeder stierf 6 jaar geleden, maar zag een professoraat voor mij wel aankomen. Ze was 
vaak angstig en ik gaf haar soms CGT en ontspanningsoefeningen. Ik ben ervan overtuigd CGT 
in de bejaardenzorg veel vaker toegepast zou moeten worden.  
 
Ik ben heel blij en dankbaar dat mijn 93-jarge schoonmoeder, zus, broers, en schoonzussen, 
zwagers, neven, nichten hier aanwezig zijn. Jullie Brabantse meeleven was hartverwarmend. 
Dank aan alle vrienden, team juridisch Florijn en aan de muziekmaatjes van de band Souled 
and Pepper en de Polderbloempjes. Dank voor de vriendschap, plezier en alle lol! 
 
Onze kinderen Thom en Marlon: ik ben heel blij met én trots op jullie talenten en 
doorzettingsvermogen. Jullie zetten je met passie in om jullie dromen waar te maken, dwars 
tegen barrières in. En Kyra, ik ben heel blij met jou erbij. Ook jij respect voor jouw 
doorzettingsvermogen. Ik houd samen met Bert-Jan keiveel van jullie. 
 
En dan jij Bert-Jan, mijn 1e vriendje, allerbeste soulmate, nu al bijna 42 jaar. Dank voor je 
liefde, humor, muziek, steun, al je ICT support en niet vergeten: je heerlijke eten!   
Je bent de liefste, beste vader die ik me voor onze kinderen kan wensen. 
Ik hoop nog lang en gelukkig met jou te mogen samenzijn.  
 
Zo, ik ben niet bang meer! 
 
Ik heb gezegd 
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