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Curriculum 
Boudien Flapper werd op 3 oktober 1953 geboren in Hengelo. Na de lagere school in 

Meppel, ging zij naar het Jacobus College in Enschede. Hier behaalde zij in 1971 haar 

eindexamen gymnasium β. Ze ging op haar 18e een jaar naar de Verenigde Staten als 

exchange student met de American Field Service. In 1972 startte zij de opleiding 

geneeskunde in Nijmegen. Na haar artsexamen in 1978 werkte zij een half jaar in een 

ziekenhuis in Brazilië en een half jaar op de intensive care volwassenen in het Radboud 

ziekenhuis te Nijmegen. De opleiding kindergeneeskunde volgde aansluitend (opleiders prof 

dr EDAM Schretlen † en prof dr GBA Stoelinga). Na het voltooien van de opleiding was zij 

afwisselend werkzaam in klinische afdelingen (Buitenkliniek te Noordwijk van het LUMC te 

Leiden, het Sophia Kinder Ziekenhuis te Rotterdam en het Juliana Kinder Ziekenhuis te Den 

Haag) en niet klinische afdelingen (Medisch Kleuterdagverblijf en Medisch Kindertehuis het 

Boschhuis te Nunspeet en Lelystad). Het accent kwam steeds meer te liggen op de sociale 

aspecten van de kindergeneeskunde. Zij is geregistreerd als kinderarts, sociale pediatrie. De 

laatste jaren was zij werkzaam in het Kinderrevalidatiecentrum in Haren. Sinds kort is zij 

aangesteld als kinderarts sociale pediatrie in de Beatrix kinderkliniek van het UMC 

Groningen, met een detachering bij de Koninklijke Effatha-Guyot Groep voor zorg aan 

kinderen met gehoor en taalspraakstoornissen.  

Ze was voorzitter van de werkgroep thuisbehandeling van de Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde en was de redacteur van het werkboek thuisbehandeling. Ze is lid van 

de landelijke stuurgroep DCD van de Vereniging van Revalidatie Artsen. Ze is voorzitter van 

de sectie sociale en psychosociale pediatrie van de Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde 




