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Roos Boum: 'Wanneer vraagtekens uitroeptekens worden…Een verloren 
jeugd.’ Uitgeverij Boekenbent Roosendaal 2006 ISNB 97885700708 (Syndroom 
Münchhausen by Proxy (Mbp) 
Of 
 
Roos Boum (Tekst red. Ron Heijer) :’Valse Salie.’ Uitgeverij Scrivare/ SWP 
Amsterdam 2007 ISBN 9789066658257 ( Oorspr. titel: Wanneer vraagtekens 
uitroeptekens worden.) (Geromantiseerde autobiografie/ Münchhausen by Proxy , 
Mbp/2) Zie ook: http://home.deds.nl/~roosboum 
 
Met deze getuigenis beschrijft Roos wat voor effect de ziekte die haar moeder had, het 
syndroom van Münchhausen by Proxy (Mbp),op haar jeugd en leven heeft gehad. 
Mbp is een stoornis waarbij een ouder een kind mishandelt. Dat kan zowel 
lichamelijk als geestelijk zijn. Daarbij wordt door de ouder, bij Roos door haar 
moeder, gespeeld alles voor het kind over te hebben. Dit om zelf aandacht te krijgen. 
Roos werd onder druk gezet om hun geheimpje aan niemand te vertellen; deed ze niet 
wat haar moeder zei, dan was ze een stout kind. Ondertussen vertelde haar moeder 
Roos dat ze een dodelijke ziekte onder de leden had. Roos wordt naar diverse 
doktoren gestuurd en ligt in diverse ziekenhuizen. Ze mocht niet mee met 
schoolreisjes, moest vaak op haar kamer blijven, is zelfs een keer mishandeld. Iedere 
keer vertelde haar moeder wat ze tegen de artsen moest zeggen, waar het pijn deed. 
Omdat ze vaak verhuisden steeds bij andere artsen. En ook als Roos al ouder is, gaat 
samenwonen blijft haar moeders invloed groot. Toch is haar ziekte dan weg. Twee 
jaar geleden, nadat ze een documentaire had gezien over Mbp heeft Roos haar 
medische dossiers opgevraagd en gezien dat er nooit een dodelijke ziekte is 
geconstateerd. 
 
Julie Gregory: ’Verziekt.’ Uitgeverij the house of Books BV, 2004 ISBN 
9044310607 (Münchhausen by Proxy) www.juliegregory.com 
 
Over de schrijfster: De Amerikaanse Julie Gregory werd geboren in Ohio. Julie 
studeerde psychiatrie aan de universiteit van Sheffield, Engeland en woont in 
Amerika. Ze is een specialiste op het gebied van Münchhausen by Proxy en fulltime 
auteur. 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Julie Gregory hoe ze, door haar moeder 
behandeld werd die leed aan het syndroom van Münchhausen by Proxy. Haar moeder 
mishandelde haar. Ze werd o.a. uitgehongerd werd, kreeg medicijnen toegediend die 
ze niet nodig had en werd meegenomen naar artsen en ziekenhuizen om allerlei 
onderzoeken te ondergaan voor aandoeningen die ze niet had en die ze van haar 
moeder moest faken. Deed ze dat niet of niet goed genoeg, dan kreeg ze straf. Toen 
Julie volwassen was realiseerde ze zich dat haar moeder leed aan het syndroom 
Münchhausen by Proxy. Via Julie of haar eigen gedrag wilde haar moeder aandacht. 
Daar is het patiënten met Mbp (bewust of onbewust) om te doen. Daarom gaan ze 
zover om bij kinderen opzettelijk lichamelijk klachten en/of psychische symptomen 
te over drijven en te verzinnen. Ook kunnen ze zelf doen alsof ze ziek zijn of zichzelf 
ziek maken om maar sympathie te verwerven, zich te laten verzorgen of/en macht 
krijgen over andere mensen. Julie kan loskomen van haar moeder en haar eigen leven 
gaan leiden. 



Recensie: Roos Boum: ‘Een vertaling van een Amerikaans relaas. Goed boek. De 
lezer krijgt een goed beeld van MBP. Echter Julie heeft in haar leven nog vele andere 
vormen van kindermishandeling moeten ondergaan, waardoor het boek bij nuchtere 
Nederlanders een wat ‘Amerikaans gevoel’ achterlaat ‘ 


