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Publicaties 

Te verschijnen in 2019: ‘Digital Family Justice: from ADR to ODR’ (eds.Mavis Maclean & Bregje 

Dijksterhuis), bij uitgever Bloomsbury/Hart Publishing 

Dijksterhuis, B.M. (2016), 'Stelling: de notaris kan de rol van gezinsadvocaat bij scheiden zonder rechter 

prima vervullen' , Notariaatmagazine, editie 5, p. 13. 

Dijksterhuis, B.M.(2016), ‘Faq over alimentatie’, Heppee (blog) 

Dijksterhuis, B.M. (2015), ‘Een prejudiciële beslissing in het licht van de Tremanormen’, Split 

Online d.d. 25-9-2015 

Dijksterhuis, B.M. (2013), 'Women judges in the Netherlands’, in: Gender and Judging, Onati 

International Series of Law. 

Dijksterhuis B.M. & N. Vels (2012) , ‘De mening van alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden 

over de berekening van kinderalimentatie‘, FJR 63. 

Dijksterhuis, B.M.  en Vels, Nina (2011). HvA-LBIO-rapportalimentatieberekening. Onderzoek naar de 

mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam en 

LBIO 

Dijksterhuis, B.M. (2010). ‘Een rechtssociologische visie op landelijke formules voor 

ontslagvergoedingen, op basis van de lessen van de Werkgroep Alimentatienormen.’ Trema, p. 58-63. 

Dijksterhuis, B.M. (2010). ‘Uniforme rechtstoepassing en de Hoge Raad’, NJB, p. 1969-1974. 

Dijksterhuis, B.M. (2010), 'Drie keer is scheepsrecht: de luis in de toga van de Hoge Raad, Recht der 

Werkelijkheid, <http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtderwerkelijkheid/2010/2/RdW_1380-

6424_2010_031_002_010.pdf> 



Dijksterhuis, B.M. (2008) Rechters normeren de alimentatiehoogte. Een empirisch onderzoek naar 

rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007). (diss. Leiden), 

Leiden: Leiden University Press. 

Dijksterhuis, B.M. (2005), ‘Rechters en advocaten in debat over uniformering van 

alimentatierechtspraak’. EchtscheidingsBulletin, afl. 2, p 29-32 

Dijksterhuis, B.M. (2004), 'Stelling: de uitgangspunten van het alimentatierecht moeten, gelet op de 

gewijzigde verhoudingen in de samenleving, gewijzigd worden.', NJB, afl. 4, p. 177. 

Dijksterhuis, B.M. (2004), ‘Samenwerkende vreemdelingenrechters’, Recht der Werkelijkheid, nr.1, p. 

73-78 (recensie) 

Dijksterhuis, B.M. (2007), 'Criteria voor wetgevingskwaliteit', (Interne) Uitgave: Eerste Kamer juni. 

Dijksterhuis, M.J.G. Jacobs & W.M. de Jongste (2003), De competentiegrens van enkelvoudige kamers in 

strafzaken, WODC uitgave nr. 214, Boom Juridische Uitgevers, ’s-Gravenhage 2003 

Brenninkmeijer A.F.M. & B.M. Dijksterhuis (2000), ‘Michiel Köhne, Coördinatie van rechtspraak, Jur. 

Diss. Katholieke Universiteit Brabant, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2000, 276 p’, Trema 2001, 

nr. 6, p. 289-290 (recensie) 

Media 

Gevangenisstraf voor ouders die zich niet aan de omgangsregeling houden? NTR-Kwesties (radio 1), 28 

oktober 2019  

 

‘Debat over preventie van echtscheiding’ in: Debat over diversiteit binnen Nederlandse sportbesturen 

(eerste item), NTR-Kwesties (radio 1), 10 sept 2017. (radio) 

Dijksterhuis, B.M., ‘Brangelina kan nu rolmodel zijn om (v)echtscheiding te voorkomen‘, Volkskrant, 27 

september 2016 (opinie). 

Remie, M., 'Echtscheiden? Nee, bel de hulplijn', NRC 18 juni 2016, p. 12. 

Preventie van scheidingen, Spijkers met koppen (radio 1), 7 mei 2016  

Dijksterhuis, B.M., 'Preventie scheidingen is taak van de overheid', Volkskrant, 3 mei 2016 (opinie). 



 ‘Niet kunnen of niet willen? Waarom steeds meer mensen geen alimentatie betalen’, 11 september 2016 

<http://alimentatie.webdocu.nl/ > (webdocumentaire te zien op regionale media, Brabant, Flevoland en 

RTV Oost) 

Interview over feminisering van de rechtspraak RTL Boulevard, 22 mei 2014  

Dijksterhuis, B.M., 'Mijmeringen van een onderzoeker, Parool november 2013 (Het laatste woord) 

Feminisering van de rechtspraak, Een vandaag (radio 1), 22 mei 2014 

Interview over vrouwelijke rechters in RTL Boulevard (tv), september 2013  

Dijksterhuis, B.M., 'Feminiene rechters zijn beter', NRC 14 september 2009 (opinie) 

  

  

  

 


