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A Annette, heel erg bedankt voor je steun en afl eiding door dagjes/weekendjes weg, smusjes en je 

altijd oprechte interesse in mij. Je staat me bij op 5 december. Ik waardeer je zeer

B Begeleidingscommissie (Rob, Myrra, Ellen, Bert, Patrick), jullie hebben ervoor gezorgd dat 

dit project een begin, een midden en een einde heeft gekregen door kritisch naar het onderzoek 

te kijken en met mij mee te denken. Daarvoor dank 

 Bernadette, wat heerlijk om even fl inke afl eiding te hebben door met jou te gaan paardrijden 

of een kopje koffi e als ‘buufs’ bij elkaar te kunnen drinken

 Bert, erg bedankt dat jij altijd op een afstandje mijn welzijn in de gaten hebt gehouden. 

Ik heb het erg gewaardeerd

C Carolien, ik wil je bedanken voor onze heerlijke vriendschap en de belangstelling die je altijd 

in mij hebt. Het voelt zeer warm

 Christine, wat heerlijk was het voor mij om jou als voorbeeld te nemen dat dit boekje toch een 

keer tot een einde zou gaan komen. Dank voor al je gezelligheid en steun de afgelopen jaren

D Diane, wat kunnen we lekker praten over allerlei zaken anders dan het werk. Dat geeft mij 

veel afl eiding en dat waardeer ik zeer

E Elsbeth, bedankt voor je gezelschap in het AMC, in het palliatieve zorg- onderzoek en tijdens 

ons reisje naar Banff, ik heb ervan genoten een keer overseas te gaan

H Hèlen, ik vind het heerlijk om aan het AMC zo’n vriendinschap over te houden. Heel erg 

bedankt voor je peptalk en dagelijkse e-mailcontact tijdens onze laatste loodjes. Het heeft me 

er doorheen geholpen. Je bent een steun voor me

 Huisartsen, u heeft dit onderzoek erg geholpen met het includeren van patiënten. Daarvoor 

mijn bijzondere dank

I Ilja, bedankt voor je gezelligheid de afgelopen jaren, zeker tijdens onze vele paardrijuurtjes

J Johan (Bosgra), bedankt dat je me zoveel hebt geholpen bij de vormgeving van dit 

‘ levenswerk’. Ik liet het graag aan je over
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 Johan (de Koning), fi jn dat we kamergenoten waren bij het RIVM. Je gezelschap zal ik niet 

gauw vergeten

 Johan (Polder), ik heb het erg gewaardeerd dat je zo’n prettige collega/teamleider voor me was 

bij het RIVM

 Jolanda, ik wil je via deze weg bedanken voor je gezelligheid, de mogelijkheid tot bijkletsen 

en je hulp als ik weer eens wat van het AMC nodig had. Dank

 Joppers, wat lekker om ervaringen met elkaar te kunnen delen als onderzoekers onder elkaar

K Kamergenoten AMC, dank dat ik mijn ups en downs met jullie heb kunnen delen. Het heeft 

me verder geholpen

 Katja, dank voor je gezelligheid en belangstelling voor mij en mijn werk tijdens het napraten 

na de les en tijdens onze uitstapjes naar Drenthe of de Ardennen

L Liesbeth, wat heerlijk om al zo lang een vriendin te hebben en te weten dat ik altijd kan 

aankloppen voor een lekker kopje koffi e, een gezellig gesprek of de vormgeving van dit boekje. 

Bedankt

M Ma (vd Linden), bedankt voor de gezellige uurtjes samen. Het was een goede afl eiding van de 

drukte van de afgelopen jaren

 Mam (Hoekstra), dank voor uw eeuwige vertrouwen dat dit boekje uiteindelijk tot een einde 

zou komen en uw begrip voor mijn drukke bestaan. U bent me dierbaar en ik waardeer 

u bijzonder

 Manon, bedankt voor je vele uurtjes gezelschap en praten als collega bij het RIVM. Ik zal 

het missen

 Marianne (Groot), bedankt voor je luisterend oor en dat je de wereld waar ik in zit begrijpt. 

Dat heeft me geholpen

 Marianne (Henselmans), dank dat je mij (vooral toen ik ‘op afstand’ zat) hielp ruimte 

te maken in Patrick’s agenda en bij de afhandeling van dit proefschrift. Ik heb er veel 

aan gehad
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 Marleen, geweldig om met jou mijn ultieme ontspanning te beleven. Bedankt voor alle 

gezellige bijkletsritjes en paardrijgenot. Er zullen er nog vele volgen

 Mathilde, een vriendschap met jou is bijzonder gezellig. Ik duim dat jouw promotie ook tot 

een spoedige afronding zal komen. Het komt goed

 Medisch specialisten, bijzonder bedankt voor het includeren van patiënten in dit onderzoek. 

Een onderzoek(er) kan niet zonder. Dank

 Mieke, ook al is het alweer lang geleden, zeer bedankt voor jouw ondersteuning als 

onderzoeksassistent. Zonder assistentie had dit onderzoek het niet gered

N Nelleke, bedankt voor je altijd oprechte belangstelling in mijn werk. Zelfs tijdens ‘mijn dag’ 

sta je me bij. Bedankt

 Nicki, lekker ontspannen tijdens de tochten door de Ardennen, de bossen en tijdens vele 

paardrijmomenten. Wat een heerlijke ontspanning

 Nico, erg bedankt dat je uitgebreid met mij meedacht over de invulling van dit project. 

Hiermee hebben we gezamenlijk een goede start gemaakt

O Ondernemingsraad AMR BV, dank dat ik bij jullie bestuurlijke ervaring mocht opdoen tijdens 

mijn promotietraject. Ik heb er erg veel van geleerd

P Pa (vd Linden), bedankt voor alle telefoontjes en gezelschap de afgelopen jaren. Het was een 

welkome afwisseling van mijn drukke werkzaamheden

 Pap (Hoekstra), dank u wel voor alle oprechte interesse in mij. U bent een fi jn en goed mens. 

Ik waardeer u zeer

 Patiënten, het onderzoek beschreven in dit proefschrift had nooit uitgevoerd en voltooid 

kunnen worden zonder uw inbreng. Daarvoor zeer hartelijk dank

 Patrick, bedankt dat je altijd met een helicopterview mijn werk in de gaten hield. Ik heb dit 

zeker gewaardeerd en jouw inbreng was zeer waardevol
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 Petra, zowel bij het AMC als bij het RIVM heb ik jouw ‘collega zijn’ altijd erg gewaardeerd. 

Dank je

 Promotiecommissieleden, bedankt dat u mij op 5 december in de gelegenheid stelt dit doel 

te bereiken

R Rien, wat een heerlijk gevoel dat er voor de methodologie en statistiek van dit onderzoek 

altijd iemand zoals jij over mijn schouder meekeek

 Rob (Hoekstra), je bent en blijft mijn grote broer waar ik altijd op terug kan vallen. Ik heb 

het gevoel dat je op afstand over me waakt. Dank je

 Rob (vd Linden), wat zou ik kunnen zonder zo’n bijzonder goede personal coach thuis. Zeer 

zeer bedankt voor al die jaren ondersteuning en vertrouwen dat dit boekje wel af zou komen. 

Met jou wil ik graag samen oud worden

 Ron, dank voor je belangstelling in mij en mijn werk, ik heb het gewaardeerd

 Ronald, bedankt dat je al die jaren oprecht vroeg hoe het nu ‘echt’ met me ging en 

geïnteresseerd in me was. Het heeft me verder geholpen

S Stefan, bedankt voor het uitvoeren van je stage binnen mijn onderzoek. Het heeft ons nieuwe 

inzichten gebracht

 Susan, bedankt dat je me veel hebt gesteund tijdens de laatste loodjes van mijn 

promotietraject. Ik heb het erg gewaardeerd

V VTV-ers, bedankt dat jullie me de mogelijkheid hebben gegeven ervaring op te doen in het 

beleidsmatig onderzoek. Ik neem deze ervaring zeker mee in een volgende functie

W Wijnand, dank je wel dat je altijd belangstelling hebt in mij als persoon en waar ik me mee 

bezighoud. Het is een fi jne steun voor me

Y Ytje, lang geleden, maar bedankt voor het opvangen van de werkdruk om alle dokters en 

patiënten af te lopen. Het was een hele klus, maar gedrieën hebben we het gered




