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Woord van dank

Ik wil graag de volgende personen en instanties die direct of indirect betrokken zijn 

geweest bij dit proefschrift hartelijk bedanken voor hun bijdrage:

Mijn co-promotor Joke Haafkens voor het samen ontwerpen van de projecten die ten 

grondslag liggen aan dit proefschrift en het verwerven van financiering daarvoor, haar 

bijdrage aan mijn leerproces tot onderzoeker en het rapporteren van wetenschappelijk 

onderzoek en haar intellectuele inbreng. Mijn promotor Patrick Bindels voor zijn 

voorzitterschap van de projectcommissies, het vertrouwen dat hij van begin af aan in mij 

heeft gesteld en de stimulans om de projecten te doen uitmonden in een academisch 

proefschrift en zijn intellectuele bijdrage.

De leden van de promotiecommissie, prof.dr. Jozien Bensing, prof.dr. Walter Devillé, prof.

dr. Ron Peters, prof.dr. Karien Stronks en prof.dr. Margreet Wieringa-de Waard ben ik 

zeer erkentelijk voor het lezen en het beoordelen van het manuscript.

Mijn paranimfen Lilian Menu en Charles Agyemang die naast mij wilden staan tijdens de 

verdediging. Lilian voor haar ‘pep-talk’, hulp om te relativeren en afstand te nemen. Charles 

van wie ik van begin af aan een enorme stimulans voelde om dit project te voltooien en de 

resultaten wereldkundig te maken, voor zijn positieve ‘feed-back’ na het ontvangen van 

kritisch review-commentaar en voor het delen van zijn publicatietalent.

Alle mede-auteurs en kritische meelezers voor hun bijdrage om de artikelen op een hoger 

niveau te krijgen.

Alle patiënten en zorgverleners die hebben deelgenomen aan de projecten. Zonder hun 

bijdrage was dit proefschrift onmogelijk geweest! Alle patiënten, die ik vanwege privacy 

redenen niet bij naam kan noemen, voor de open en gastvrije wijze waarop zij mij thuis 

hebben ontvangen en de persoonlijke en waardevolle informatie die ze met mij wilden 

delen tijdens de interviews. Alle zorgverleners voor de uitgebreide informatie en inzichten, 

het commentaar tijdens de interviews en groepsdiscussies en voor de praktische hulp. In 

het bijzonder Parad Keijser, Olga Lackamp, Anja Vrakking, Nel Asman, Magda Ruijgers, 

Hannie Gevers, Ilona Statius-Muller, Richard Starmans en Koos Bartels.

De leden van de begeleidingscommissies: Joke Haafkens, Patrick Bindels, Olga Lackamp, 

Karien Stronks, Dick Willems, Ludwien Meeuwesen en Atie van de Brink-Muinen, die 

veel voor de projecten hebben betekend. Project adviseurs Gert van Montfrans, Barend 

Middelkoop, Nicolette van Duursen, Jay May, Parad Keijser, Koos Bartels, Lydia Waterval, 

Adanse-Pipim, Barima Asamoah Kofi IV en Andre Bhola voor de mogelijkheid om hen te 

raadplegen en voor de nuttige adviezen. Alle deelnemers van de expertmeetings voor 

hun inbreng.

Henk Brouwer en Jacob Mohrs voor de ondersteuning bij de selectie van potentiële 

participanten voor het Heebroedoe-project. Myra van Zwieten, Gert van Montfrans en Lizzy 

Brewster voor hun bijdrage aan de cursus voor cultuursensitieve hypertensievoorlichting en 
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Raynold Bruessing, Elsbeth ten Kate en Carin Miedema voor hun hulp bij het digitaliseren 

en het in gebruik nemen van het ‘hypertensie protocol-plus’ tijdens het ‘Onder Hoge Druk’ 

project. 

Pepijn Zurburg voor het ontwerp van de omslag van dit proefschrift.

ZonMw (programma ‘Gezond Leven’ en ‘Allochtonen in de gezondheidszorg’) en GAZO 

voor de financiële en inhoudelijke ondersteuning bij het tot stand komen van de projecten.

Bert Schadé voor de mogelijkheid en het vertouwen die hij mij heeft geboden om dit 

proefschrift aan de afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC te kunnen schrijven.

Mijn oud kamergenoten van J2-109 en Jolanda Habraken, Debby Keuken, Myra van Zwieten 

en Eric Moll van Charante voor de persoonlijke steun en reflectiemomenten. Alle collega’s 

van de afdelingen huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde en medische psychologie, 

de leden van het AMC-Netwerk kwalitatief onderzoek gezondheidszorg (AMcKOG) en 

het netwerk etniciteitsonderzoekers (JOAG) met wie ik onderzoekservaringen heb kunnen 

uitwisselen.

De leden van de ‘multiculturele wandelvereniging Voetje voor Voetje Amsterdam Zuidoost’ 

die mij hielpen met beide benen op de grond te blijven.

Lieve Melie, Oda en Fé voor alle geduld en steun… en nog veel meer! Had ik ‘t al gezegd 

vandaag?

Erik Beune, Utrecht, juni 2010
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