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Wilco Zijlmans werd geboren op 27 februari 1961 te Geervliet, Nederland. Het grootste 

deel van zijn jeugd bracht hij door in Kenya en Suriname, afgewisseld met periodes 

in Nederland. Hij deed eindexamen aan de middelbare school in 1979 (Thomas More 

College, Oudenbosch). Na twee jaar Chemische Technologie aan de Technische 

Universiteit Delft kon hij in 1981 beginnen met de studie Geneeskunde aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen. In 1986 werkte de auteur als medische student 5 maanden in 

en rond het Dzodze Hospital, Ketu district, Ghana, waar hij onderzoek deed naar het 

voorkomen van blaasschistosomiasis onder schoolkinderen. Nadien vulde hij de wachttijd 

voor aanvang van de coassistentschappen dankbaar op met reizen naar India, Azië en 

Indonesië. In 1989 werkte hij 6 maanden als coassistent in het Bukumbi Hospital, Mwanza 

Region, Tanzania. Na het behalen van het artsexamen in 1990 begon de auteur met de 

opleiding tot tropenarts op de afdeling kindergeneeskunde en chirurgie in het Overvecht 

Ziekenhuis te Utrecht (Hoofd: Prof. dr. T.W.J. Schulpen en J.M. Wakelkamp resp.). Mede 

aangestoken door het enthousiasme van de opleider koos hij in 1991 voor specialisatie in 

de (tropische) pediatrie. Hij werd in 1991 aangenomen als assistent kindergeneeskunde in 

het Bosch Medicentrum in ‘s-Hertogenbosch (Hoofd: Dr. J.H. Hoekstra) en kon in datzelfde 

ziekenhuis met de officiële opleiding tot kinderarts starten in 1993. In 1995 vervolgde hij 

deze opleiding in het Emma Kinderziekenhuis AMC te Amsterdam (Hoofd: Prof. dr. H.S.A. 

Heymans) en werd op 1 februari 1998 geregistreerd tot kinderarts. Nadien werkte hij als 

Chef de Clinique in het Emma Kinderziekenhuis AMC en in het Bosch Medicentrum. De 

auteur gedijt het best in tropisch zonlicht en is sinds oktober 1998 als kinderarts verbonden 

aan het Diakonessenhuis te Paramaribo, Suriname. Eind 2000 begon hij zijn werk in de 

algemene pediatrie te combineren met de eerste studies die hebben geresulteerd in dit 

proefschrift. Hij bekleedt enkele bestuursfunkties, is namens de Vakgroep Kinderartsen 

mede-coördinator van de zorg voor HIV-geïnfekteerde kinderen en lid van de Technische 

Werkgroep HIV Behandeling en Zorg in Suriname. De auteur is tevens lid van de Global 

Child Health Group van het Emma Kinderziekenhuis AMC. Hij is getrouwd met Els Dams 

en ze hebben twee kinderen: een zoon Dick en een dochter Wieke. 
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