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Het is zover. Mijn manuscript is af. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren ge-
werkt aan het onderzoek naar de impact van ondervoeding bij hartchirurgische
patiënten. De combinatie van Klinische geneeskunde, Diëtetiek en Epidemiologie
sloten zeer welkom aan bij mijn interesses. Uiteraard was ik nooit zover gekomen
zonder de hulp van velen. Er zijn dan ook veel mensen die ik wil bedanken.
Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die ondanks een stressvolle periode in
hun leven bereid waren deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Verder
was dit onderzoek niet tot stand gekomen zonder de prettige samenwerking tus-
sen de afdeling Cardio-thoracale chirurgie en de afdeling Diëtetiek. Een aantal
mensen wil ik graag in het bijzonder bedanken.

Geachte prof. B.A.J.M. de Mol, promotor, beste Bas, een betere promotor had ik mij
niet kunnen wensen. Na het afronden van de opleiding Evidence Based Practice,
bood u mij de mogelijkheid me verder te ontwikkelen in wetenschappelijk onder-
zoek. Door uw vertrouwen en motiverende woorden heeft dit geresulteerd in een
registratie tot epidemioloog en dit proefschrift. Naast uw inhoudelijke aansturing
wil ik u toch ook zeker bedanken voor uw nuttige tips hoe werk en kinderen te
combineren. Artikelen lezen en het schommelen van de wipstoel gaan inderdaad
prima samen.

Geachte prof. P.A.M. van Leeuwen, promotor, beste Paul, wat ben ik blij dat ook
jij mijn promotor werd. Je kunde, betrokkenheid en bereidheid ieder manuscript
tot een eenduidig verhaal te transformeren behoedde mij voor de ondergang des
polemiek. Naast je inhoudelijke bijdrage, wil ik je dan ook zeker bedanken voor je
personal training. Dit resulteerde toch maar mooi in een prijs voor het beste
onderzoek op het gebied van klinische en transmurale voeding (Abbott-award, 4e

Nationale Voedingscongres, 2011). Lieve Paul, laat die verdediging maar komen.

Beste Rien, copromotor, mijn wetenschappelijke ambities kregen daadwerkelijk
vorm door het volgen van jouw universitaire Masterstudie Evidence Based
Practice. Wat heb ik genoten van Bouter & van Dongen en de steeds weer terug-
kerende twee-bij-twee tabel. Dat ik mijn kennis mocht inzetten in een promotie-
traject heb ik voor een groot deel aan jou te danken. Door jouw hulp lukte het de
subsidieaanvraag bij Richtlijnen voor het Klinisch Handelen in het AMC (2005)
gehonoreerd te krijgen, en had ik de mogelijkheid onderzoek te doen. Dit was
uiteindelijk de start van mijn promotieonderzoek. Fijn dat je ondanks je drukke
agenda mijn co-promotor bleef, en de structuur en epidemiologische kwaliteit
van het onderzoek bewaakte.

188

Dankwoord



Beste Els, hoofd afdeling Diëtetiek, heel erg bedankt dat je voor mij de randvoor-
waarden hebt gecreëerd promotieonderzoek te doen bij de afdeling Diëtetiek. Dat
ik destijds de mogelijkheid kreeg om de opleiding Evidence Based Practice te vol-
gen, is zeer bepalend geweest voor het proefschrift dat hier nu voor je ligt.
Dankzij jouw visie en vertrouwen kan ik straks met recht zeggen dat ik doctor in
Evidence Based Dietetics ben.

Hooggeachte leden van de promotiecommissie, prof. dr. H.P. Sauerwein, prof. dr.
J.J. van Binsbergen, prof. dr. P.B. Soeters, prof. dr. R.J.G. Peters, prof. dr. J.G.P.
Tijssen en dr. R. Tepaske. Ik wil u allen bedanken voor uw bereidheid het proef-
schrift te beoordelen en plaats te nemen in de oppositie.

Beste Mieke, Hein, Cees, Hinke, Cora, Evelien, Wendy, Liska, D&D, en Marlieke,
allen coauteurs van een of meerdere artikelen. Allen bedankt voor jullie interesse,
goede ideeën en harde werken, en ook zeker jullie gezelligheid! Mieke, in het bij-
zonder bedankt voor de koffiebreaks en je hulp en input bij de uitvoer van de stu-
dies. Hein, ik zou zo weer een artikel met je schrijven. Cees, ik weet niet waar ik je
meer voor moet bedanken voor je trouwe diensten bij het koppelen van de databa-
segegevens of voor Opa Jan! Hinke, ik vond en vind het heerlijk met jou van
gedachten te wisselen over ondervoeding en Evidence Based Diëtetiek. Onze pret-
tige samenwerking vraagt om vervolg. Wie weet. Cora, mijn steun en toeverlaat bij
de afdeling Diëtetiek. Nog bedankt voor ASPEN 2006 en je eeuwige bereidheid tot
discussie. Marlieke, mijn liefste kamergenoot en gewaardeerde collega, zet hem op.

Zonder hulp van mijn superstudenten had het onderzoek niet plaats kunnen vinden.
Karina, Liesbeth, Amanda, Evelien, Tessa, Sonja, Danja, Denise, Wendy en Liska,
heel erg bedankt voor jullie dagelijkse inzet bij het meten van de voedingstoestand.
Jullie talent en ijver maakten dat mijn onderzoek volledig tot zijn recht kwam.

Ook wil ik al mijn collega’s van de afdeling Diëtetiek bedanken voor een aangena-
me werkomgeving. Het was fijn dat ik bij jullie kon aankloppen voor de lunch
toen ik vaker in het AMC was. Ik heb erg genoten van de themabijeenkomsten en
het voedingsteamoverleg. In het bijzonder wil ik Niki en Cora bedanken. Bedankt
voor jullie betrokkenheid gedurende de laatste loodjes van mijn promotieonder-
zoek. Lucinda, Stella en Suzanne, diëtisten van de afdeling Cardio-thoracale chi-
rurgie, bedankt voor jullie goede zorg en prettige samenwerking. Patricia, de Bob
de Bouwer truien zijn zelfs voor Aron alweer te klein! Flora, weet jij wanneer het
volgende divisiefeest is? Beste Els, nogmaals heel erg bedankt dat je voor mij de
voorwaarden hebt gecreëerd promotieonderzoek te doen bij de afdeling Diëtetiek.
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Ook met dank aan de altijd behulpzame verpleegkundigen, baliemedewerkers, arts-
assistenten, en stafleden van de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie. In het bij-
zonder bedank ik Jos, Maria, Ans, Hans, Maaike, Ien, Els en Mieke. Zij maakten
het mogelijk de metingen uit te voeren op een toch al volle dag van voorbereidin-
gen voor de operatie. Peter en Lijda, klinisch perfusionisten, heel erg bedankt
voor de pomp- en klemtijden. Kitty, Tamara en Ella heel erg bedankt voor jullie
gezelligheid op de G4 en natuurlijk jullie hulp bij het benaderen van patiënten en
ziekenhuizen. Ank, heel erg bedankt voor je volhardend en nauwkeurig werk voor
de complicatieregistratie, de IC bedankt voor aanvullende gegevens, en dr. Kloek,
bedankt dat ik gebruik kon maken van uw database voor de one-year follow-up.
Mw. van Gaalen, bedankt voor al uw hulp, betrokkenheid en relativerende woor-
den. Ook wil ik de baliemedewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde
bedanken voor hun logistieke bijdrage aan de DXA studie. Ook Daphne Lees
bedankt for her critical reading of this manuscript, en Rob Kreuger voor de
prachtige lay-out van dit boekje.

Mechteld, Joanna, Mireille, Marlieke en Barbara, de meisjes van Van Leeuwen,
bedankt voor de gezelligheid en het lotgenotencontact. Hinke, Floor, Judith,
Harriët en Diëtisten Ondervoeding Nederland (DON), jullie zijn onmisbaar in
de wereld die ondervoeding heet.

Tijdens het schrijven van dit manuscript en de onderdompeling in mijn gezin, is
het mij maar met mate gelukt mijn vrienden de aandacht te geven die zij verdie-
nen. Lieve Sheila, Judith, Thessa, Nanette, Joline, Boukje, Rosalie en buren,
bedankt voor jullie vriendschap. Bedankt Judith, voor het geniale idee de boeken-
club op te richten. Ik kijk er steeds erg naar uit! Lieve Thessa, wat fijn dat je mijn
paranimf wilt zijn. Het is altijd fijn om jou tegen te komen. Is het niet in de
PLUS, de sportschool, op het schoolplein of bij babymassage dan wel oog in oog
met de promotiecommissie. Lieve Joline, wat fijn dat ook jij mijn paranimf wilt
zijn. Voor mij een hele logische keuze aangezien je onlosmakelijk verbonden bent
met mijn carrière. Mijn eerste publicatie was toch maar mooi met jou. En daarbij,
ben je natuurlijk mijn grote voorbeeld!

En last but not least, mijn lieve familie. Bedankt voor jullie goede zorgen. Zonder
jullie was dit manuscript absoluut niet afgekomen. Lieve papa en mama, bedankt
voor opa en omadag, jullie luisterend oor, betrokkenheid en bereidheid altijd in
te springen. Lieve pa en ma Nahar, bedankt voor de meer dan uitstekend verzorg-
de vakanties in Suriname. Die hadden we hard nodig. Lieve Tim, Esther, Els,
Victor, Alexander, Sven, Kurt, Paula, Saskia, Sven, Ariëlle, Joël en tante Rita,
bedankt voor de vertrouwde gezelligheid en de nodige ontspanning. Lieve SnEls,
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wat fijn te weten dat het altijd als vanouds is als we elkaar zien. En dan, mijn aller-
liefste Dick, jij bent en blijft het allerbeste wat mij ooit is overkomen. Bedankt
voor je geduld en enorme inzet mijn promotie tot een succes te maken. Op naar
ons volgend project. Ik heb er heel veel zin in! En dan mijn lieve David, Aron en
Manuel, de drie musketiers, één voor allen, allen voor één, eer! Jullie lieve kop-
pies en humor maken iedere dag tot een feest.

Lenny Nahar- van Venrooij
26 augustus 2011
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