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Dankwoord 

Ergens in mijn derde jaar van de HBO‐V liep ik stage op één van de afdelingen inwendige 

geneeskunde van het AMC. Op de afdeling werd een oudere man verpleegd, die ruim een 

week in een diep delier verkeerde. In foetushouding en erg angstig werd hij omringd door 

2 dochters die hem dag en nacht bij stonden, hem te eten gaven, hem voorlazen. Als team 

probeerden we deze man zo goed mogelijk te verzorgen. Zelf had  ik als  leerling de hoop 

opgegeven, maar wonder boven wonder knapte hij weer op. Hier  is mijn  liefde voor de 

geriatrie aangewakkerd: de wetenschap dat door goede multidisciplinaire zorg, gericht op 

zowel  somatische  als psychische problematiek  en de  inzet  van de mantelzorg  je  zoveel 

voor mensen kunt betekenen, fascinerend! 

 

Mijn  loopbaan  is  gestart  als  verpleegkundige  en  twee  hoofdverpleegkundigen,  Peter 

Sluijter  en Aline  Coenraedts  ben  ik  heel  dankbaar  dat  ze me  gestimuleerd  hebben  om 

verplegingswetenschap  te  gaan  studeren  en  de  stap  naar  onderzoek  te  zetten.  Een 

stimulans die uiteindelijk de eerste aanzet is geweest tot dit proefschrift.  

 

Op die verpleegafdeling kwam ik aan het begin van mijn studie Dr. Sophia de Rooij tegen, 

die  zowaar  als  dokter  de  studie  verplegingswetenschap  kende  en  geïnteresseerd 

informeerde of  ik niet verder wilde  in onderzoek. Nooit heb  ik 1 dag spijt gehad van die 

keus!  Lieve Sophia, de afgelopen  jaren hebben we heel  intensief  samengewerkt aan de 

DEFENCE‐studie, de projecten van het NPO en alle andere kwaliteitsverbeteringprojecten 

voor  ouderen.  Ik  ben  je  zeer  dankbaar  dat  je me  als  co‐promotor  zoveel  ruimte  hebt 

gegeven,  zowel  op  onderzoeksgebied,  als  ook  op  allerlei  andere  terreinen.  Van  onze 

gesprekken,  discussies  en  je  adviezen  heb  ik  enorm  veel  geleerd  en  bovendien  ben  je 

gewoon erg leuk om mee samen te werken. Ik waardeer het vertrouwen dat je me geeft, 

ook al  is het niet altijd gemakkelijk om de dingen meer  los  te  laten.  Ik zie uit naar onze 

verdere samenwerking, het verder uitbouwen van het multidisciplinaire onderzoek binnen 

de afdeling ouderengeneeskunde en zo de zorg voor de oudere patiënten  tijdens en na 

ziekenhuisopname verder te verbeteren.  
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Prof dr. M.M Levi en prof. dr. R.J. de Haan, mijn beide promotoren. Beste Marcel, dank 

voor de  ruimte, de mogelijkheden en het steunen van verpleegkundig onderzoek  in het 

AMC.  Het  is  goed  te  zien  dat  verpleegkundig  onderzoek  de  komende  jaren  verder 

opgetuigd wordt, gekoppeld aan een aantal sterke onderzoeksspeerpunten. Beste Rob, jij 

kwam  na  mijn  eerste  artikel  het  team  versterken.  In  het  begin  kon  ik  je  wel  eens 

vervloeken  om  je  strakke  schrijfstijl  en  daarmee  uitgebreide  feedback.  Goed 

gestructureerd  schrijven  heb  ik  vooral  van  jou  geleerd,  en  daarmee  ben  je  een  goede 

leermeester  geweest;  ik pas het nu ook  toe op  alle mensen die  ik begeleid. Daarnaast 

bewaar  ik  ook  goede  herinneringen  aan  alle  inhoudelijke  discussies  die  we  gevoerd 

hebben, waar ik altijd vol nieuwe energie uitkwam. Ik hoop dat deze goede samenwerking 

de komende jaren blijft bestaan! 

 

Alle  collega’s  van  de  afdeling  ouderengeneeskunde!  In  het  begin  was  dat  nog  een 

overzichtelijke groep van een vrouw of 8, maar ondertussen zijn het ongeveer 25 mensen. 

Barbara van Munster,  ik kwam ongeveer 1,5  jaar na  jou op de afdeling als onderzoeker 

werken en  in het begin heb  je me  ingewijd  in queries, statistiek, maar vooral kijk  ik met 

veel plezier terug op de humor, samenwerking en telefoongesprekken toen  je niet meer 

dagelijks  in  het  AMC  verkeerde.  In  ieder  geval  kan  ik  zeggen  dat  ik  je  op  gebied  van 

kinderaantal niet voorbij ga streven…… 

Liesbeth, wij kwamen tegelijkertijd op de afdeling werken en kregen ook ongeveer tegelijk 

onze eerste baby. Ik kijk me veel plezier terug op die tijd, de herkenning en nog steeds op 

de verpleegkundige benadering van ouderen in het AMC. 

  

De  promovendi  van  de  afdeling  ouderengeneeskunde;  Alice,  Annemarieke,  Annerike, 

Barbara, Erja, Esther, Janet, Jeroen, Juliette, Margriet, Marije, Ozgul. Het is leuk met jullie 

te werken en te onderzoeken, frustraties en hoogtepunten te delen. Barbara, Nathalie en 

Erja,  ik  zie  ernaar  uit  om  als  postdocs  samen  te  bouwen  aan  de  verschillende 

onderzoekslijnen. Het  is  leuk en  inspirerend om met  jullie  te praten over het heden en 

toekomst van het doen van onderzoek en alles wat eraan vast zit. 
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Jose, Marjolein, Rita, Josephine, Caroline, Arja, Wendy; dank voor alle data die verzameld 

zijn (en dat zijn er nogal wat!!) en gewoon voor alle nauwkeurigheid, inzet en gezelligheid 

de afgelopen  jaren. Wat  zijn er een projecten gestart, afgerond en weer nieuw gestart. 

Zonder  jullie hulp was dit proefschrift er niet geweest. Marlien, heel veel dank voor al  je 

hulp bij het proefschrift, en ook bij alle andere projecten! 

 

De eerste jaren was ik vooral bezig met de DEFENCE‐studie. Prof. dr. Marieke Schuurmans, 

dr.  (!)  Jita Hoogerduijn  en  dr.  Joke  Korevaar,  ik  denk met  veel  plezier  terug  aan  onze 

bijeenkomsten  en  alle  discussies  die  gevoerd  zijn  over  alle  data. Marieke,  voor mij  als 

verpleegkundige ben je altijd een rolmodel geweest, voor hoe je als verpleegkundige ook 

een carrière in de wetenschap kan hebben. Ik hoop dat we in de nabije toekomst kunnen 

blijven samenwerken aan goede verpleegkundige zorg voor ouderen.  Jita, wat een werk 

was het hé, die promotie!  Ik denk op een goede manier  terug aan onze samenwerking, 

telefoontjes, frustraties, maar ook hoogtepunten. Joke, heel veel dank voor alle geduld en 

uitleg in het begin van mijn promotie! Carolien Verstraten, Ruth Pel, Dominique van Vugt, 

dank dat jullie als verpleegkundigen in het UMCU en het Spaarne Ziekenhuis destijds alle 

gegevens hebben verzameld en bij het project betrokken waren! Dr. Harald Verhaar en Dr. 

Gooke Lagaaij, dank voor de mogelijkheden onderzoek te doen op jullie afdelingen. 

 

In 2007 ging  ik als docent op de Hogeschool van Amsterdam werken. Ongeveer  tegelijk 

met mij startte ook Dr. Wilma Scholte op Reimer, als lector evidence based nursing. Beste 

Wilma,  we  delen  een  voorliefde  voor  verpleegkundig  onderzoek  dat  sterk  aansluit  bij 

medisch onderzoek. In de afgelopen jaren heb je bakens verzet op de HVA. Ik verheug me 

op een verdere samenwerking op onderzoeksgebied en  ik vind het erg  leuk dat  je komt 

opponeren!  Cees  Salentijn,  onder  jouw  vleugels  mocht  ik  me  als  docent  verder 

ontwikkelen. Je liet me goed mijn kunnen en mogelijkheden zien, en praten met jou over 

ouderen  was  inspirerend  en  zette  aan  tot  verder  nadenken.  Marjolein,  Corine,  Jos, 

Margriet,  Vivi,  Joop,  Marieke  en  alle  andere  collega’s;  ik  heb  heel  prettig  met  jullie 

samengewerkt. 
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Ergens  in 2009 ben  ik aangehaakt bij het FIT‐project, niet wetend wat daar allemaal uit 

voort zou komen. Dr. Eric Moll van Charante en Drs. Jacqueline Suijker, het is me een waar 

genoegen om met jullie samen te werken. Als ik aan FIT denk, is dat vooral aan de lol die 

we tijdens de vergaderingen hebben; of het nu om couchsurfen, samenwerkingspartners 

of de  toolkit gaat; goede wetenschap gaat altijd hand  in hand met humor.  Ik  ken geen 

enkel project waar zo tot in detail is nagedacht is over de verantwoording van keuzes (je 

weet wel Jose!). Het is ook gewoon heel leuk dat FIT nu zo goed land in de praktijk. Marjon 

sprong na een  tijd uit de  transmongolie‐express op de  FIT‐express en nu ga  je  zelf ook 

schrijven, leuk! 

 

Dat je met computers veel meer kan doen, dan internetten en tekstverwerken, is me wel 

duidelijk  geworden  in de  samenwerking met Prof. dr. Ameen Abu‐Hanna.  Ingewikkelde 

analyses, clusteringen, decision support, er ging een wereld voor me open. Beste Ameen, 

vooral  is samenwerken met  jou en  je team (Saied, Ace, Marjan en Lilian) erg  inspirerend 

en  leuk. Als hoofd en professor van de klinische  informatiekunde gaan jullie ongetwijfeld 

nog veel betekenen  in het AMC en daarbuiten en  ik hoop dat de samenwerking met de 

ouderengeneeskunde daarin ook intensief blijft. 

  

Dr. Suzanne Geerlings, wij kwamen elkaar tegen bij projecten rondom vertrek en nazorg 

uit het ziekenhuis, wat uitgemond is in een moederproject ‘Beter voorbereid met ontslag’. 

Het  is erg  leuk dat  je ook  zo’n passie hebt voor verbeteren van kwaliteit en dat we dit 

project  nu  samen  kunnen  uitvoeren.  Ik  bewonder  je  kordaatheid,  ik  ken  geen  enkel 

persoon die zo goed en efficiënt kan vergaderen en hoop dat we dit project verder kunnen 

uitbouwen, samen met alle betrokken hoofdverpleegkundigen en artsen. Kim, jij kwam als 

Rabobank‐meisje weer terug de zorg in. Het is leuk om je begeleiden, zowel in het project 

als ook met je eerste artikel. 

 

Verder  alle mensen  waar  ik  de  afgelopen  jaren  binnen  en  buiten  het  AMC mee  heb 

samengewerkt;  Marian Mens, Susanne Smorenburg, Jan Coolen, Tamara Slagter, Ingeborg 
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Goes, Jolanda Maaskant, Marian Smeulers, Hester Vermeulen, Jeanet Steenbruggen, Jikke 

Bootsma, Joanna Klopotowska, Peter Wierenga, Nanne Frenkel, Margriet Pol, Rien de Vos, 

Soemitro Poerbodipoero, Elise Bos, Petra Wempe, Ben Krose,  Lieke Rijnen, de partners 

van de Kring Ouderenzorg AMC, Rose Tuizenga, Rene Swarts, Bob van Deelen, Karin de 

Kanter, Rianne van Dasler, Willem de Blok, Simone Jong, Helma Meijer, congrescommissie 

geriatriedagen, Jan Willem Broek (alias Bob Ross).  

 

De leescommissie wil ik bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn proefschrift! 

 

Ik wil  ook  alle  ouderen  en mantelzorgers  die meegedaan  hebben  aan  onze  projecten 

bedanken. We hebben u veel gevraagd, maar het heeft ons ook veel  inzichten gegeven. 

Speciale  dank  gaat  uit  naar  de  ouderenmonitors  op  de  transmurale  zorgbrug;  Dhr. 

Verdonk, Mw. Herpers, Mw.  Cornelis  en Dhr.  van  Lint. U  houdt  ons  scherp,  agendeert 

belangrijke onderwerpen en de inhoudelijke discussies vind ik altijd heel waardevol!  

 

Lieve vriendinnen! Marike,  Janna, Geke, Anne‐margreet, Franca en Chantal. We  leerden 

elkaar lang geleden kennen aan het begin van de studie en sindsdien zijn we elkaar nooit 

meer uit het oog verloren. Interrailen, reizen, mannen, kinderen, humor, loopbaan, lief en 

leed. We delen veel met elkaar en ik ben blij met jullie als vriendinnen.  

 

Mijn paranymfen Marike van der Leeden en Jacqueline Suijker! Lieve Marike, we kennen 

elkaar als sinds ons 15e toen we vooral veel winkelden en uitgingen en bijna 20 jaar later 

wonen  we  bij  elkaar  om  de  hoek,  hebben  beiden  2  prachtige  kinderen  en  zitten  op 

werkgebied ook helemaal op 1  lijn. Dat koester  ik!  Lieve  Jacqueline,  ik hoop  jou  samen 

met Eric en Sophia over een aantal jaar naar het ‘altaar’ te begeleiden. Samenwerken met 

jou geeft veel energie en we praten heel wat af over de studies en privé, overdag,  in de 

avonden en weekenden….. 
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Mijn promotietijd was ook een hele vruchtbare tijd. Lieve Mila en Carlijn, jullie zijn in deze 

periode geboren. Wat een voorrecht om zulke mooie dochters  te hebben!  Ik geniet van 

jullie vrolijkheid, onbevangenheid en tegenwoordig ook wijsheid en gevatheid. Wat je ook 

kan zeggen van een werkende moeder, het doet me deugd te zien dat jullie tegenwoordig 

mij ook graag nadoen  in  jullie  fantasiespel; achter de computer of met mijn werktas op 

stap met de mededeling dat jullie ook gaan werken.  

 

Lieve Frank, ik ben heel blij met jou als mijn man, dat je me stimuleert mijn dromen na te 

jagen, me de ruimte geeft, naar me luistert als ik weer van alles hebt meegemaakt, maar 

ook dat je me soms kan afremmen en kan laten zien dat er meer is dan werk alleen. Dat is 

me heel veel waard. We hebben al heel veel mooie herinneringen samen: samen reizen, 

studeren,  verhuizen,  leuke  avonturen met  vrienden  en  onze  2 mooie  dochters.  Ik  zie 

ernaar uit om samen met  jou en met Mila en Carlijn de toekomst vorm te geven. Mooie 

weekenden en vakanties met onze camper liggen in ieder geval in het verschiet!  

 




