
In memoriam Marja van Kuppevelt 
 
Afgelopen week is ons intervisiemaatje Marja van Kuppevelt op 8 juli overleden. Bescheidenheid 
kenmerkte haar persoonlijkheid. Dit in combinatie met haar passie, bevlogenheid, gedrevenheid en 
vooral het kunnen aansluiten bij ouders ook als zij afkomstig zijn uit een andere cultuur, maakte haar 
tot een bijzonder waardevolle en inspirerende collega. 
 
Na werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie en als allround wijkverpleegkundige, maakte Marja in 
1991 de keuze zich volledig te richten op de jeugdgezondheidszorg. In 2006 leidde dat tot de opleiding 
MANP, waardoor zij verpleegkundig specialist werd. 
Kort hierna werd Marja voorzitter van de  vakgroep Jeugd binnen de  afdeling M&G van de V&VN. Daar  
heeft zij  een belangrijke rol gespeeld in de verbreding en verdieping van het vakgebied van de 
jeugdverpleegkundige en in de verbinding met de jeugdartsen (AJN). Zij heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het tot stand komen  van de documenten ‘Expertisegebied van de jeugdverpleegkundige’ 
en ‘SAMEN VOOR DE JEUGD het goud van de jeugdgezondheidszorg glanzend houden’ . Tevens heeft 
zij op het  internationaal EUSUHM congres presentaties gehouden over het expertisegebied van de 
jeugdverpleegkundige. 
 
Toen de kans in 2018 voorbij kwam om als Public Health Nurse op Saba aan de slag te gaan, heeft 
Marja deze kans gegrepen. Zij  had de grote wens om nog meer van de wereld te willen zien, te reizen. 
Vol  ambitie en met tomeloze energie is Marja aan de slag gegaan op Saba. Daar heeft zij de harten 
van vele moeders gewonnen, de kwaliteit verbeterd binnen de jeugdgezondheidszorg zoals de 
implementatie van het digitale kinddossier en het rijksvaccinatieprogramma, en zocht zij vanuit Saba 
samenwerking met collega’s van de andere Caribische eilanden.  
 
In haar brief aan Marja laat het bestuurscollege Openbaar Lichaam Saba (OLS) weten “We hebben 
gezien dat je niet alleen als vakvrouw maar ook als persoon weet de juiste snaren te raken bij de 
Sabaanse bevolking. Als collega, lid van het GGD team, en als vertegenwoordiger van OLS richting 
stakeholders, heb je een onuitwisbare indruk weten achter te laten. In korte tijd ben je erin geslaagd 
om onderdelen uit te bouwen, te verstevigen en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Het team 
Saba gaat verder op de door Marja’s ingeslagen weg” 
 
Om haar eigen deskundigheid op niveau te houden bleef ze onze ICT groep trouw en sloot ze aan om 
casuïstiek met ons te delen. We zullen haar gaan missen. Een collega vanuit Saba verwoordde: 
“Marja was niet alleen een zeer kundige collega, maar vooral een warm persoon met een luisterend 
oor”. 
  

“Het is onmogelijk iemand te vergeten, die zoveel gaf om te herinneren” 
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