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Soort boek/ Ziekte stijl:  In de Engelse taal geschreven promotieverslag, boek 
waarin de onderzoeksresultaten staan over de psychische gevolgen van 
brandwondenongevallen bij kinderen en ouders. Anne Bakker voerde dat onderzoek 
uit met een grote groep onderzoekers,  in samenwerking met de Vereniging 
Samenwerkende Brandwondencentra Nederland  en de  Universiteit Utrecht.  Boek 
van 208 pagina’s met een Nederlandse samenvatting. 
 
Bron: Website brandwondenstichting: ‘Als een klein kind brandwonden oploopt, 
heeft dat impact op het hele gezin. Zelfs anderhalf jaar na het ongeval vertoont in één 
op de vijf gezinnen tenminste één van de ouders posttraumatische stressklachten. (…) 
Samenvattend laat Anne Bakkers proefschrift zien dat een brandwondenongeval een 
ingrijpende gebeurtenis is voor een kind en het gezin. Voor het onderzoeken van 
gevolgen van een brandwondenongeval en voor het ontwikkelen van interventies, is 
het belangrijk om oog te hebben voor het hele gezin en de bredere leefomgeving van 
het kind.’  
 
Over de schrijfster: Anne Bakker (10 mei 1981, Muiderberg) studeerde 
Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en ging na haar 
studie als onderzoeksassistent op de psychosociale afdeling van het Emma 
Kinderziekenhuis (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) werken. Daar werkte 
zij aan een onderzoeksproject over ‘patient reported outcomes’ in de 
kinderoncologische praktijk. In 2007  begon Anne aan  het  onderzoek waarop ze in 
2013 promoveerde. Dit boek is daarvan het verslag.   
 
Korte bespreking  Anne Bakker interviewde als eerste onderzoeker, samen met een 
grote onderzoeksgroep,  moeders én vaders van kinderen met brandwonden die 
werden behandeld in één van de drie Nederlandse en vier Belgische 
brandwondencentra. Haar conclusie is dat wanneer een kind brandwonden oploopt, 
de impact op de ouders erg groot is, zowel voor moeders als voor vaders, velen van 
hen vlak na het ongeval posttraumatische stressreacties hebben.  Dat geldt dan meer 
voor moeders dan vaders. Schuldgevoelens spelen daarbij een grote rol.   
Anderhalf jaar na het ongeval vertoonde in één op de vijf gezinnen minimaal één 
ouder nog steeds deze symptomen. Dan blijken de grootte van de littekens  een relatie 
te hebben met schuldgevoelens en stressklachten. Ouders  die na anderhalf jaar nog 
last hadden van stressreacties, dat was zo bij een op de vijf gezinnen, benadrukken 
dat goede ondersteuning en nazorg voor het hele gezin belangrijk zijn. Ze beschrijft in 
het boek enige mogelijkheden om dat te doen, waarbij ook lotgenotencontact wordt 
ingezet, maar stelt ook vragen die vervolg onderzoek nodig maken. Uitgebreidere 
samenvatting: zie samenvatting van proefschrift pagina 187-198. 
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Wat viel op:  
Goed, dat dit proefschrift er is en er aandacht wordt gevraagd voor de  
ervaringen van alle gezinsleden. Daarbij zijn er nog vele vragen te beantwoorden die 
om vervolgonderzoek roepen, waarbij hopelijk steeds goede patiënten participatie zal 
zijn. 
 
Recensies/Extra:  
http://www.brandwondenstichting.nl/impact 
http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Proefschriften/Promotie/136129/Beyond-
pediatric-burns-a-family-perspective-on-the-psychological-consequences-of-burns-
in-children.htm 
 
http://www.gezondheidskrant.nl/57824/brandwonden-bij-kind-hebben-grote-
impact-op-ouders/ 
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