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Dankwoord

Graag richt ik een woord van dank aan de personen die mij geholpen hebben bij de 
totstandkoming van dit proefschrift.

Ik bedank alle patiënten en hun ouders die hebben deelgenomen aan het KLIK 
onderzoek, het LTO onderzoek en het EMWA-JONG onderzoek voor jullie inzet, het 
trouw invullen van de vragenlijsten en jullie belangrijke feedback. 

Daarnaast wil ik mijn erkenning betuigen aan de kinderreumatologen. Het was heel 
prettig om met jullie samen te werken, dankzij jullie bereidheid om mee te denken, 
mijn mailtjes te beantwoorden en de vragenlijsten na de consulten direct in te 
vullen. Daarbij hebben jullie ook allemaal de tijd genomen om mij te helpen bij het 
doorwerken van de statussen en heb ik leuke herinneringen aan de dagen bij Reade. 
Marion, Merlijn, Mira, Koert, Joost en Taco, héél erg bedankt! 

De dames van de kinderpoli in zowel het AMC als het VUmc en de dames van het 
secretariaat van Reade bedank ik ook van harte voor het zoeken naar een geschikte 
ruimte als de KLIK lijsten niet thuis ingevuld waren, het helpen verzamelen van 
adresgegevens en de bereidwilligheid om alle statussen op te zoeken. In het bijzonder 
wil ik Bonnie Kluft bedanken voor haar ondersteuning in Reade.

Graag bedank ik natuurlijk Prof. dr. N.K. Aaronson, prof. dr. R.J.B.J. Gemke, 
prof. dr. J.B. van Goudoever, prof. dr. H.S.A. Heymans, prof. dr. H. Raat, prof. dr. 
M.A.G. Sprangers en dr. R. ten Cate voor de bereidheid om zitting te nemen in de 
promotiecommissie. 

En dan mijn dagelijkse begeleiders; Marion en Martha. Lieve Marion, dankjewel voor je 
begeleiding. Jouw betrokkenheid bij het onderzoek is zeer waardevol geweest, maar 
het bleek ook zo belangrijk om een kinderarts als kartrekker van KLIK te hebben. En 
dat was en ben jij zeker! Ik heb je hulp bij het formuleren van mooie Engelse zinnen, 
het doorlopen van de artikelen, het ontdekken van de kleine fouten en het doorlezen 
(doorworstelen) van de statussen ontzettend gewaardeerd. Bij ieder artikel dat ik 
schrijf, moet ik altijd aan jouw tips denken. Naast al je hulp, kijk ik met veel plezier 
terug op de lange donderdagmiddagen bij Reade. Je was betrokken bij het onderzoek, 
maar ook zeer geïnteresseerd in mij en mijn persoonlijke ontwikkeling. De KLIK-curry 
bij jou thuis was een groot succes. Ik waardeer het enorm dat je altijd de tijd voor 
mij hebt genomen!

Lieve Martha, jij ook bedankt voor je intensieve en waardevolle begeleiding! Maar 
bovenal bedankt dat je me zo enthousiast gemaakt hebt voor het doen van onderzoek 
binnen de pediatrische psychologie. Ik ben er trots op dat ik jouw eerste echte eigen 
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Dankwoord

promovendus mag zijn (12e, maar toch eerste). Onze afspraken ontaarden vaak in 
een uitwisseling van enthousiaste nieuwe plannen en ideeën, maar ik denk dat als 
we terugkijken, we ook heel veel van deze plannen gerealiseerd hebben. En gelukkig 
zitten er nog genoeg in het vat. Naast de plezierige samenwerking, heb ik je ook op 
het persoonlijke vlak zeer gewaardeerd. Je reageerde altijd zo prettig als iets in het 
werk (of privé) anders liep dan ik wilde of hoopte, je toonde veel begrip en bood 
oplossingen. Maar vooral ontzettend bedankt voor de ruimte en het vertrouwen dat je 
me gegeven hebt om me te ontplooien, soms in het diepe te springen en mijn ideeen 
uit te werken. Hopelijk gaan we nog heel veel afspraken hebben onder het genot 
van cola light en snoepjes (sorry). Ik ben blij dat we kunnen blijven samenwerken op 
verschillende onderzoeksprojecten. En ik kijk uit naar het volgende onderzoeksetentje!

Beste Taco, dank je wel voor je waardevolle en kritische blik op mijn artikelen en 
dat je mij als promotor hebt willen begeleiden, maar ook voor je bereidwilligheid om 
dit psychosociale onderzoek te laten plaatsvinden op de afdeling kinderhematologie, 
immunologie en infectieziekten. 

Mijn dank gaat eveneens uit naar alle mede-auteurs voor het meelezen met de 
artikelen en de belangrijke feedback!

Lieve Vief, ik moet jou dubbel en dwars bedanken, vooral omdat je me hebt 
aangenomen en me hebt laten zien wat het inhoudt om promotieonderzoek te doen, 
maar daarnaast ook voor alle ontwikkelingen die aan de voet staan van KLIK. Zonder 
jouw inzet voor het QLIC-ONderzoek was KLIK niet op deze manier mogelijk geweest, 
jij bent tenslotte de ontwerper van het PROfiel!! Ik heb daarnaast natuurlijk genoten 
van al onze uitjes en vooral de zeldzame witte reiger zal ik nooit vergeten.

Lieve Heleen, wat vind ik het fijn als jij betrokken bent bij het schrijven van een 
artikel. Je bent zo nauwkeurig en behulpzaam. Je commentaar is altijd van 
toegevoegde waarde. Daarnaast ben ik blij dat ik nog gezellig met je in de kelder heb 
gezeten en hoop ik dat we nog veel mogen blijven samenwerken.

Beste Lûte en Sophia, jullie hebben je als masterstudenten psychologie enorm ingezet 
bij het werven van ouders voor de LTO validatie en HADS studie. Bedankt voor jullie 
bijdrage! 

Beste Anne-Sophie Darlington, bedankt voor je hulp bij het vertalen van de Last 
Thermometer voor Ouders. Dear Maria McCarthy, thank you for your input during the 
translation of the DT-P.
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Beste Floris en Thomas van Biomedia, ik weet zeker dat er geen websitebouwers 
zijn die zo snel en nauwkeurig werken als jullie. Ik ben jullie heel dankbaar voor 
de ontwikkeling van de KLIK website. Altijd alles is mogelijk en als het haast heeft, 
vandaag nog. Ik kan me voorstellen dat jullie soms helemaal gek van mij (ons) worden, 
maar jullie staan altijd klaar om de KLIK website te verbeteren. Ik hoop dat we nog 
heel lang kunnen samenwerken aan de uitbereiding van KLIK. 

Beste Lex van Artsen voor Kinderen, jij natuurlijk ook bedankt voor je betrokkenheid 
en je input bij de ontwikkeling van KLIK.

Beste Frits van Zonder Boter, bedankt voor de vormgeving van de website, het tot 
leven brengen van dr. KLIK en natuurlijk voor het ontwerpen van de kaft van dit 
proefschrift. 

Beste Chris Bor, bedankt voor het opmaken van de lay-out van dit proefschrift. Ik ben 
er heel erg blij mee!

Er is ook iemand die ik wil bedanken waarvan ik de naam niet weet. Ik ben de 
computer-man in Middelburg enorm dankbaar dat hij mijn externe harde schijf na een 
schrijfweek in Domburg gedeeltelijk heeft weten te redden en mij daarmee een hoop 
dubbel werk bespaard heeft. 

Lieve Marieke en Nikki, ik vond het zeer leerzaam en interessant om meer te weten en 
te lezen over de KvL van kinderen met een nieraandoening. Bedankt voor de prettige 
samenwerking; Die twee artikelen gaan er zeker komen!

Lieve Carline, wat was het fijn samenwerken met jou. Ik ben blij dat we de kans 
hebben gekregen de handen ineen te slaan en twee artikelen te schrijven. Als je 
terug bent, doen we snel weer een koffie.

Lieve Gitta, wat gezellig dat we elkaar via het TULIPS curriculum hebben leren kennen 
en dat we regelmatig een koffie doen. Ik zal de autorit naar Groningen niet snel 
vergeten, bedankt!

Lieve Marga en Michal, bedankt voor al jullie hulp, maar bovenal voor de gezelligheid 
op A3!

Lieve psychologen, bedankt voor jullie klinische blik en belangrijke input op de 
onderzoeksresultaten. In het bijzonder wil ik Vivian, Nienke en Liesbeth bedanken 
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voor de kans om mij meer te gaan richten op de patientenzorg en jullie begeleiding 
daarin. 

Naar aanleiding van het KLIK onderzoek, hebben we KLIK gelukkig kunnen uitrollen in 
de klinische praktijk. Hier dragen veel verschillende mensen aan bij, die ik ook heel 
graag wil bedanken. Ik wil beginnen met alle KLIK gebruikers. Ik bedank alle artsen, 
verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten, fysiotherapeuten, 
logopedisten, verloskundigen en de educatieve voorziening die zo welwillend zijn om 
KLIK te gebruiken in hun zorg voor het (chronisch) zieke kind. 

Beste Hugo, heel erg bedankt voor je bereidwilligheid om je als ambassadeur van 
KLIK in te zetten voor de implementatie van KLIK. En natuurlijk ook voor je tip (en je 
vertrouwen) om mij in de zomer 2010 een subsidieaanvraag de deur uit te laten doen. 
Door deze subsidie werd het uiteindelijk mogelijk om met het KLIK project te starten!

Beste leden van de KLIK stuurgroep, bedankt voor jullie input en betrokkenheid bij de 
implementatie van KLIK. 

Beste Paul Enkelaar, bedankt voor de KLIK film.

Beste Albert Wijnen, wij willen KLIK graag uitrollen in verschillende ziekenhuizen en 
daarvoor is jouw hulp van groot belang. Dank je wel.

Lieve ome Paul, bedankt voor je hulp bij het opstellen van de tekst voor op de KLIK 
flyer, we hadden het zelf niet zo mooi kunnen verwoorden. 

Hedy & Perrine, Perrine & Hedy, altijd worden jullie in één adem genoemd, als de KLIK 
ondersteuning. Jullie zijn voor KLIK en voor mij van onschatbare waarde geweest in 
de afgelopen twee jaar. Zonder jullie had KLIK nooit zo kunnen groeien, bedankt voor 
jullie steun op meerdere vlakken, jullie enthousiasme en jullie ongelooflijke inzet. 

Lieve Hedy, wat ben jij een kracht achter de schermen. Je hebt je ontpopt tot 
zeer gedreven en betrokken onderzoeker, een zeer harde werker en ik heb er alle 
vertrouwen in dat je jouw promotieonderzoek naar het psychosociaal functioneren 
van ouders met een chronisch ziek kind met een geweldig resultaat zult afronden. Ik 
kijk uit naar het congresbezoek in New Orleans en onze roadtrip!

Lieve Perrine, Nellie, wat ben je toch een vrolijkerd. Behulpzaam en enthousiast (en 
ongeduldig J). Jouw betrokkenheid bij de kinderen met hemofilie is enorm, je reist 
het land door voor het spelen van het HCBT spel en ik kijk uit naar alles wat nog 
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komen gaat! Ik heb geen enkele twijfel dat jouw onderzoek een mooie promotie gaat 
opleveren. Ufootje doen?!

Ik kan me geen betere werkplek wensen dankzij mijn collega’s uit de Basement en 
daarom wil ik hen ook graag bedanken! Lieve Basement-Buren, lieve Hidde, Reinout, 
Anders, Anne-Fleur, Carline, Alice, Elske, Soa, Lies, Nicole, Sophie en Eva, wat is het 
toch gezellig in de kelder! Bedankt voor de leuke borrels, de etentjes en met klapper 
op de vuurpijl, de héérlijke lunch bij de McDonalds.

De kamers links en rechts van K01-139 zijn gezellig, maar de leukste kamer is toch 
echt de psychosociale! Lieve oude basement; lieve Maddie, Janneke, Heleen, Vief en 
Eef, bedankt voor de gezelligheid, de lol, de spelletjes en jullie energie! Lieve huidige 
basement; lieve Channie, Perrine, Hedy, Marieke, JPtje en Sasja, bedankt voor alles, 
jullie zijn ontzettend fijn om een hele dag om je heen te hebben. De berichtjes op 
onze groepswhatsapp zorgen regelmatig voor een hilarische en aangename afwisseling.

Lieve Channie, we houden het lang vol hè samen?! Ik snap niet dat je al zoveel jaar 
naast me kunt zitten, maar echt ik doe mijn best stil te zitten en ik heb al heel lang 
niet meer gezongen, zoals beloofd. Bedankt voor je luisterend oor en begrip. Ik ben 
heel blij dat je mijn collega bent! 

Lieve Tien, bedankt voor het meedenken, je PR adviezen, maar vooral voor het 
draaien van de plaatjes vanavond.

Lieve paranimfen, lieve Martine en lieve Marieke. Ik ben zo blij dat jullie vandaag 
naast mij staan. Lieve Tinus, het is al mijn tweede boek! Aan de eerste heb ik onze 
vriendschap te danken. Ik ben zo blij met een vriendin zoals jij. Zo ondernemend, 
relativerend en bovenal lief. De keuzes die je me voorlegt zijn er vaak oneindig veel, 
maar ik ben heel blij met alle leuke dingen die je initieert. Lieve Mariek, hetzelfde 
werk, dezelfde fiets, dezelfde broek, dezelfde jas en toen ook hetzelfde huis. Ik ben 
je zo dankbaar dat ik bij jou in huis mocht komen wonen. Al de bijzondere gesprekken 
op de fiets, thuis en op het werk, hebben bijgedragen aan onze vriendschap. Bedankt 
voor jullie hulp!

Tot slot, wil ik graag wat mensen bedanken die niet direct hebben bijgedragen aan 
mijn proefschrift, maar wel voor de nodige afwisseling hebben gezorgd en mij achter 
de schermen enorm hebben gesteund. 
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Lieve familie, lieve ooms en tantes, neven en nichten, bedankt voor jullie interesse en 
vertrouwen in mij. Lieve Freek, een bedankje voor jou in het bijzonder voor je steun, 
de onvergetelijke (grappige) momenten en de geweldige vakantie in de USA. 

Lieve oma A en oma B, jullie zijn beide op jullie eigen manier, heel sterke vrouwen. 
Bedankt dat jullie altijd zoveel interesse getoond hebben in mijn onderzoek en voor 
jullie opbeurende woorden. Wat zijn jullie fijne oma’s!

Ik wil graag mijn lieve vriendjes en vriendinnetjes, waar ik zo blij mee ben, bedanken. 
Mijn lieve vriendinnetjes uit Breda, de geweldige Naiades, mijn jaargenootjes, de lieve 
almanakkies, de gezellige groencie, mijn oud-huisgenootjes, mijn leuke vriendjes uit 
Breda, de meiden uit Syndey en mijn studiegenootjes. Bedankt voor jullie interesse, 
betrokkenheid, begrip en jullie steun, maar ook bedankt voor alle mooie momenten; 
de feestjes, de festivals, carnaval, jazz, de vakanties (bv Istanbul, Curaçao, Budapest 
en Ibiza) en de weekenden weg (bv Andijk, Zoutelande, Bergen aan Zee, Domburg, 
Knokke en London). Enorm bedankt voor jullie waardevolle vriendschap! 

En tot slot, het fijne, warme en gezellige gezin waarin ik ben opgegroeid. Lieve Rik 
en lieve Hilde, het is zo cliché, maar jullie zijn de liefste broer en zus die ik me kan 
voorstellen. Ik vind de goede band die wij hebben ontzettend speciaal. Billie, ik vind 
het zo gezellig en fijn dat je nu lekker met Philip in Amsterdam woont. Lieve Phillie, 
wat ben je een gezellige schoonbroer, het is altijd zo leuk als je erbij bent, alsof het 
nooit anders is geweest. Lieve Rikkie, als dit er allemaal op zit, gaan we weer snel een 
weekend Antwerpen plannen! 

Lieve papa en mama, bedankt voor al jullie steun, hulp, liefde en de fijne opvoeding. 
Dank jullie wel dat ik altijd heb mogen zijn wie ik ben of wil zijn, voor jullie vertrouwen 
en al die lieve woorden. Jullie staan onvoorwaardelijk voor me klaar, dat laten jullie 
keer op keer zien, ik kan me niet beter wensen. 
Ik hou van jullie.
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