PORTRET
Om de week portretteert Medisch Contact een arts: over het
doktersvak én het leven daarnaast. Wat doet u buiten uw werk?
Bent u wel in balans? Of beleefde u iets bijzonders of aangrijpends?
Doe mee en mail ons: redactie@medischcontact.nl

‘Ik haalde
onderzoeksvragen
op in de praktijk’
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Voor Magda Boere-Boonekamp komen in
de Academische Werkplaats haar grote
liefdes bij elkaar: praktijkvragen, public
health en onderzoek. ‘Topklinisch onderzoek
is vaak alleen gerelateerd aan een umc.
Maar public health bevindt zich in de
buitenwereld.’

M

agda Boere-Boonekamp werkte net als
jeugdarts, toen een kind met heup
dysplasie niet was opgespoord. De jeugdartsengroep wilde onderzoeken hoe ze
door de mazen had kunnen glippen. Boere-Boonekamp
stak haar vinger op. Dat was de start van een leven lang
onderzoek doen naast praktisch werk in de jeugdgezondheidszorg. Ze promoveerde op het heupdysplasieonderzoek, kreeg een aanstelling aan de universiteit. Pas toen
ze in 2007 als senior onderzoeker bij TNO kon beginnen,
stopte ze na 24 jaar als jeugdarts. Een atypische jeugdarts, eentje die altijd zoekt naar de onderbouwing van
haar bezigheden. Zelf denkt ze dat ze die ‘tic’ in Ghana
heeft opgelopen, waar ze vanaf 1979 drie jaar werkte
als tropenarts. ‘Daar startten net de eerste vaccinatiecampagnes, twintig jaar later dan in Nederland. In het
ziekenhuis zagen we kinderen met alle infectieziekten.
Het was mooi om bij te houden wat het vaccineren
opleverde’, zegt Boere-Boonekamp. Niet alleen de
liefde voor ‘meten is weten’ was ontwaakt. ‘Ik wil in
de preventie’, wist ze toen ze terug in Nederland was.

Leeftijd: 67
Werk: Sinds 2019 gepensioneerd arts
maatschappij + gezondheid (jeugdarts) en
epidemioloog. Was tevens onderzoekerdocent bij de Universiteit Twente, later
onderzoeker bij TNO. Richtte in 2010 mede
de Academische Werkplaats Jeugd Twente
op. Kreeg onlangs de Dr. A.J. Swaakprijs,
voor alles wat zij voor de jgz heeft betekend.
Privé: Sinds 2019 weduwe, haar vier
kinderen zijn uit huis.

LARS SMOOK

WERKPLAATS
Haar vroege jaren op het consultatiebureau waren nog
‘kindgericht, met weinig oog voor de omgeving’. Zo ging
dat, toen op één middag nog dertig zuigelingen en peuters
aan de jeugdarts voorbijtrokken. Maar Boere-Boonekamp
had in Ghana gezien dat de omgeving allesbepalend is
voor gezondheid. Ze ging als jeugdarts werken ‘met
een sociaal-geneeskundige bril op’. In de trein naar de
universiteit trof ze vaak een bevriend GGD-stafarts en
ze filosofeerden hoe onderzoek meer bij de praktijk te
betrekken. Een ZonMw-subsidie maakte dit opeens
mogelijk en de Academische Werkplaats Jeugd Twente
zag het licht: een samenwerking van de GGD voor de
praktijkervaring, veertien Twentse gemeentes voor
het beleid, Saxion Hogeschool voor het onderwijs en
Universiteit Twente voor onderzoek. ‘We gingen onderzoeksvragen ophalen in de praktijk, soms kleine vragen
die bijvoorbeeld leidden tot een scriptie. De werkplaats
maakt praktijkmensen meer onderzoeksminded. Je biedt
hen de mogelijkheid om iets uit te zoeken, met hulp van
studenten bijvoorbeeld. En de nieuwe kennis vindt
direct zijn weg terug naar de praktijk.’ De werkplaats is
het symbool van hoe onderzoek ‘een plek in de jeugd
gezondheidszorg kan krijgen en de praktijk op een hoger
plan kan komen’, zegt Boere-Boonekamp. ‘Topklinisch
onderzoek is vaak alleen gerelateerd aan een umc. Maar
public health bevindt zich in de buitenwereld. Onderzoek
daarnaar is een uitdaging, maar noodzakelijk.’ Eva Nyst

10 DECEMBER 2020 | MEDISCH CONTACT 50 19

18_50_Portret.indd 19

08-12-2020 17:40

