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Dankwoord
Het is er dan toch van gekomen. Toen ik bij klinische psychologie in Leiden en
daarna bij huisartsgeneeskunde werkte, kwam het van tijd tot tijd ter sprake:
promoveren. Ja, ik zou wel willen, maar geen tijd. Het andere werk ging
altijd voor. Op een goede dag in 2002, toen ik in afwachting van het nieuwe
hoofd gedurende enige tijd het hoofdenschap van de huisartsopleiding waar-
nam, kwam Bert Schadé mijn kamer binnen en zei: ‘Weet je wat jij straks

moet gaan doen: promoveren en wel hierop.’
Hij pakte een krijtje en kalkte de opzet van het
proefschrift op mijn schoolbord. 

Zonder Bert was dit proefschrift er niet
geweest. Hij zei altijd: ‘Je doet het voor je moe-
der.’ Nou, ik heb het voor Bert gedaan. Hij heeft
mij enorm gesteund en bemoedigd, ook in voor
hem moeilijke tijden. Ik ben hem daarvoor zeer
dankbaar. Ik vind het fantastisch en ik voel me
bevoorrecht dat ik in de laatste jaren van mijn
werkend leven de gelegenheid en de tijd heb
gekregen mij in een onderwerp, dat me na aan
het hart ligt, te verdiepen. Het voelt als de best
passende manier om mijn loopbaan bij de afde-
ling huisartsgeneeskunde af te ronden.

Meer dan 30 jaar heb ik, in inhoudelijke en organisatorische zin, meegewerkt
aan de ontwikkeling van de opleiding tot huisarts. Veel van wat in het eerste
deel van het proefschrift beschreven wordt, heb ik van de zijlijn meegemaakt.
Zo weet ik nog dat we ons in de jaren tachtig en
negentig druk maakten over het geringe aantal
vrouwelijke assistenten dat we in opleiding tot huis-
arts hadden, niet wetend dat dit een tiental jaren
later drastisch veranderd zou zijn.

Bij het onderzoek heb ik ook veel steun gekregen
van mijn tweede promotor Jozien Bensing en mijn
co-promotor Dick Willems. Jozien heeft me steeds
geholpen de lijn in de gaten te houden en het
geheel ‘op een hoger plan’ te tillen en Dick was
altijd bereid om stukken te lezen en me praktisch
van advies te dienen over hoe ik het het beste kon
aanpakken.
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Doordat ik tijdens de onderzoeksperiode een deel van mijn werktijd aan het
onderzoek heb mogen besteden, kwam er meer werk terecht bij het hoofd,
Margreet Wieringa. Zij heeft er nooit over geklaagd noch op aangedrongen
dat ik meer tijd aan de huisartsopleiding zou besteden. Ik heb dit zeer
gewaardeerd.

Mijn begeleidingscommissie, bestaande uit Toine Lagro, Lammert Hingstman,
Phil Heiligers, Olga Lackamp en Helen Koch, heeft flink wat tijd gestoken in
het becommentariëren van de teksten. Ik dank hen voor alle steunende en 
stimulerende opmerkingen en adviezen.
Lammert heeft er bovendien voor gezorgd dat er een adressenbestand
beschikbaar kwam voor de interviews en dat er enige cijfers over vrouwelijke
huisartsen in het proefschrift konden worden opgenomen. Mijn dank geldt
ook de bibliothecaressen en de researchassistenten van het NIVEL.

Alle huisartsen die bereid waren zich door mij te laten interviewen en de 
collega’s met wie ik een proefinterview heb gehouden, ben ik dank verschul-
digd. Het waren prettige gesprekken en ik vond het bijzonder dat mij een
kijkje gegund werd in hun leven en werk. Het heeft nog weer eens laten zien
hoe veelzijdig het vak is, hoe ieder het op haar of zijn eigen wijze en met
veel betrokkenheid beoefent, maar ook hoe ieder zich tevens verbonden
voelt met het kwaliteitsstreven van de huisartsen als groep.

Een aantal mensen van onze afdeling Huisartsgeneeskunde heeft me met ver-
schillende zaken geholpen. Myra van Zwieten met de opzet van de interview-
vragen en methodologische kwesties, Jolanda Habraken met de codering van
de interviewgegevens en met het onderzoeksproces in het algemeen, 
Henk Brouwer met PC perikelen. Technische en administratieve ondersteuning
heb ik gekregen van Bea Nelk, Agnes Egbers, Els Honing, Sonja de Jel, 
Kea de Jong, Chris Troost, Cora Vlietstra, Erik Beune en Ernst van der Wiele.
Marian Verheul maakte razendsnel leesbare tekst van alle op minidisk 
opgenomen interviews. Allemaal heel erg bedankt!

De leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. Otto Bleker, Dr. Cisca Griffioen,
Prof. Dr. Toine Lagro-Janssen, Prof. Dr. Frans Meijman, Prof. Dr. Margreet
Wieringa-de Waard, dank ik voor hun bereidheid mijn manuscript te 
beoordelen.

Dank ook aan de vrouwelijke huisartsen onder mijn collega’s van de afdeling
die geposeerd hebben voor de omslag van het proefschrift. Ze hebben welis-
waar geen deel uitgemaakt van de onderzoeksgroep, maar het gaat wel over
hen!
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Velen in vrienden- en familiekring, op de afdeling, in het AMC en op de 
tennisbaan hebben in de afgelopen jaren belangstelling getoond voor hoe
het met mij en mijn proefschrift ging. Ik heb dat gewaardeerd. Het is me al
die tijd dat ik aan dit onderzoek heb gewerkt goed gegaan en ik heb er geen
moment spijt van gehad dat ik er aan begonnen ben.

Erg leuk vind ik het dat Annet Schmeets, een van de twee vrouwelijke artsen
uit de eerste opleidingsgroep die ik in 1976 begeleidde, en mijn nichtje
Dianne Nijman, die nog maar net begonnen is als huisarts, mijn paranimfen
zijn. En ook dat Lianne Postma de rol van feestregisseur op zich neemt en zo
mijn crea-nimf is.
Ten slotte dank ik mijn Ineke, dat ze er altijd was en dat ze, als ik daar
behoefte aan had, altijd direct bereid was stukken te lezen en mij feedback 
te geven.
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