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CHAPTER 9 

FEAR OF FALLING IN OLDER PATIENTS 

207 

DANKWOORD 

 

Die mij droeg 

op adelaarsvleugels 

 

Die mij hebt geworpen 

in de ruimte 

En als ik krijsend viel 

Mij ondervangen 

met uw wieken 

en weer opgegooid 

 

Totdat ik vliegen kon 

op eigen kracht 

 

      (Huub Oosterhuis) 

 

Promoveren doe je niet alleen. Er zijn mensen die je dragen, en je boven jezelf 

laten uitstijgen, evenals mensen die je opvangen als je valt. Dat velen mij hebben 

gedragen en opgevangen blijkt uit dit dankwoord.  

Allereerst wil ik mijn copromotor en begeleider dr. S.E.J.A. de Rooij bedanken. Lieve  

Sophia, vanaf het allereerste begin heb je mij je vertrouwen gegeven en mij alle 

ruimte en mogelijkheden gegeven voor mijn wetenschappelijke ontwikkeling en 

voor het doen van onderzoek. Jij hebt mij de gelegenheid gegeven te groeien in 

mijn eigen tempo en daar ben ik je dankbaar voor. Je gedrevenheid en 

enthousiasme voor zovele projecten werken aanstekelijk. Je betrokkenheid en de 

kansen die je mij hebt geboden, zijn van grote waarde geweest. Ik hoop in de 

toekomst nog veel van je te kunnen leren.  

 

Dr. N. van Dijk, lieve Nynke, heel veel dank ook aan jou. Ergens in het traject van 

het schrijven van mijn scriptie voor de studie Verplegingswetenschap ben je op de  














