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Een proefschrift schrijf je niet alleen. Daarom wil ik iedereen bedanken die 

een bijdrage heeft geleverd, en een aantal mensen in het bijzonder.

Allereerst wil ik mijn co-promotor Joke Haafkens en mijn promotoren 
Patrick Bindels en Niek Klazinga bedanken. Joke dankjewel dat je mij al die jaren 
hebt willen begeleiden en terzijde hebt willen staan. Je vertrouwen deed mij erg goed. 
Onderzoeks-opperhoofd Patrick, dankjewel voor je goede zorgen en adviezen. Fijn dat ik 
altijd kon aankloppen. Niek, dankjewel voor je inzet en geduld. Van je inzicht in de grote 
lijnen heb ik dankbaar gebruik gemaakt.

De overige leden van de promotiecommissie Prof. Dr. Stuart Blume, 
Dr. Jako Burgers, Prof. Dr. Monique Frings-Dresen, Prof. Dr. Toine Lagro-Janssen en 
Prof. Dr. Jan Swinkels dank ik hartelijk voor hun deelname aan de commissie en hun 
bereidheid mijn manuscript te beoordelen tijdens de vakantieperiode. Beste Stuart, ik 
kijk nog altijd positief terug op jouw lessen en scriptiebegeleiding tijdens mijn studie 
wetenschapsdynamica. Beste Jako, jouw proefschrift is een inspiratiebron voor mij 
geweest. En dank voor je enthousiasme! Beste Toine, ik heb bewondering voor je inzet in 
de seksespecifieke gezondheidszorg.

De onderzoeken die beschreven staan in dit proefschrift hadden niet kunnen 
plaatsvinden zonder de inzet van verschillende instanties en personen. Ik dank ZonMw 
voor de subsidies die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt. Clara Moerman, dankjewel 
voor je grote bijdrage. Marian Hellema, dank je voor je inzet tijdens het ontwikkelen 
en geven van de cursus. Gerben ter Riet, dankjewel voor je bijdrage in de projectgroep 
en je begeleiding. Jacob Mohrs, dankjewel voor je hulp tijdens de analyses van de 
vragenlijsten. De medewerkers van ZonMw wil ik hartelijk danken voor hun gastvrijheid 
tijdens mijn onderzoek ter plaatse. Mijn grote dank gaat ook uit naar de medewerkers 
van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en het Nederlands Huisartsen 
Genootschap voor hun bijdrage en inzet tijdens het uitvoeren van de onderzoeksprojecten 
en de gezellige ontmoetingen tijdens de GIN/WONCA congressen. Medische bibliotheek 
en de heren van jk-pchulp@amc.uva.nl: dank voor de ondersteuning!

Mijn lieve kamergenoten. De stapels op mijn bureau werden hoger en hoger 
(ik hoop dat ik ze inmiddels heb laten slinken). Daarnaast zagen jullie steeds vaker mijn 
achterhoofd dan de voorkant. Dank voor jullie gezelligheid en steun de afgelopen jaren. 



De jonge onderzoekers (joppers!) en consorten. Het was altijd heerlijk 
bijpraten rondom de (jop)lunch. De uitjes (tot in Paradiso aan toe) maakten het onderzoek 
doen aangenamer. Dankjewel voor jullie steun, belangstelling en gezelligheid.

Andere collega’s op de afdeling (waaronder natuurlijk de hardlopers!). 
Hartelijk dank voor de gezelligheid en steun waar nodig. Het is een genot om op de 
afdeling Huisartsgeneeskunde te werken. Baas Bert, dank voor je vertrouwen. Collega’s 
van de afdeling Sociale Geneeskunde (de buren): dank voor de leuke wandelgangcontacten 
en navraag naar mijn onderzoek. Ook mijn nieuwe bazen en collega’s via mijn nieuwe 
banen (op en buiten de afdeling Huisartsgeneeskunde) wil ik hartelijk danken voor hun 
steun en begrip.

Lieve vrienden, dankjewel voor de leuke afleiding en uitjes. De laatste 
maanden had ik veel minder tijd om af te spreken maar dat kan gelukkig weer! Ik heb er 
zin in. Als dank van mij een grote glimlach voor jullie tijdens Dj Tommi. Also, my friends 
abroad. Thank you so much for your support!

Lieve paranimfen. Het is een genoegen dat jullie naast mij staan. Lieve 
Marijn, dank voor de vele ontspanningsmomenten. Ik hoop dat er nog vele komen. Lieve 
Jolanda, dankjewel voor je schouder en gezellige bijkletsmomenten. Ik zou niet zonder 
hebben gekund.

Lieve ouders, dankjewel voor jullie opvoeding, investering in mijn 
toekomst, interesse, support en getoonde trots. Ik zal dit boekje deels aan jullie opdragen. 
Lieve Rins, dank voor je support en zorg. Lieve schoonouders, dank voor jullie interesse 
en trots. Lieve familie en schoonfamilie, dankjewel voor jullie belangstelling.

Lieve Flip, dankjewel voor je begrip, support en wat al niet meer (te veel 
om op te noemen!). Je bent een heerlijke huisgenoot. Ik zie uit naar onze komende jaren 
samen… zonder te moeten werken aan een proefschrift.


