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dankwoord



 “Wolves don’t hunt singly, but always 
in pairs. The lone wolf was a myth.” 

— John Fowles, The Magus
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Promotieonderzoek. Het was niet iets waarvan ik had vermoed dat het op mijn pad 
zou komen. Daar bleken nogal wat mensen; familie, vrienden, collega’s en leiding-
gevenden anders over te denken -en zie! De grote beslissing om het toch aan te gaan 
stond –helaas – vooral in het teken van die andere grote beslissing: voorlopig te 
stoppen als praktiserend huisarts. Daarnaast was ik erg sceptisch over de kans van 
slagen van het project. Huisartsen aan het ICPC coderen krijgen? Data extraheren 
uit verschillende, en volstrekt verschillend geïmplementeerde HIS-sen? En dan ook 
nog een interventiestudie waarbij ook nog eens leeruitkomsten moesten worden ge-
meten? Het leek me onmogelijk. 
Gelukkig waren er mensen die er in geloofden. Diezelfde mensen meenden dat ze 
het project mij konden toevertrouwen. Welnu, het is gelukt en daar ben ik enorm 
trots op. Maar het was zeer zeker niet gelukt zonder: 

…eerst en vooral mijn promotor, Margreet Wieringa-de Waard. Al vanaf het eerste 
moment dat we elkaar spraken opperde je de mogelijkheid om promotieonderzoek 
te gaan doen, ver voordat ik dat zelf serieus heb overwogen. Jij hebt me de kans ge-
geven, je hebt me altijd het gevoel gegeven dat je het me toevertrouwde en je hebt 
me altijd alle steun gegeven die ik vroeg of vergat te vragen. Jouw manier van werken 
heb ik altijd bewonderd: keihard werken, en toch een deur die letterlijk altijd open-
staat. Elk stukje tekst dat ik je stuurde becommentarieerde je vrijwel per omgaande. 
Daarnaast weet je op de een of andere manier altijd de juiste mensen om je heen te 
verzamelen. Jouw ‘down to earth’ benadering in combinatie met je extreme accura-
tesse waren leerzaam en waardevol. Hoe je in no time onze onderzoeksgroep hebt 
opgebouwd is bewonderenswaardig.

…mijn co-promotor Mechteld Visser. Het heeft altijd uitstekend geklikt ondanks 
ons soms forse verschil in werkwijze en visie. Je komt dan wel bescheiden over – je 
bent net zo eigenwijs als ik. De intensiteit van je begeleiding heb ik altijd als een 
grote luxe ervaren. Werk en privé scheiden? Waarom zouden we? Met jou loopt dat 
vrijwel onzichtbaar in elkaar over, zonder dat het problemen geeft. Van jou heb ik 
het meest geleerd, zonder enige twijfel. Wat ons geheim is? Heel goed weten wat je 
aan de ander hebt. 

…de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. Heineman, prof. dr. Van der 
Horst, prof. dr. Jaarsma, prof. dr. Schellevis, dr. Moll van Charante en dr. De Ruijter. 
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Hartelijk dank voor het beoordelen van mijn manuscript en het zitting nemen in de 
oppositie. Ik verheug me op een aangename en vruchtbare gedachtewisseling.

…alle huisartsopleiders die bereid waren mee te werken, maar vooral alle aios die 
hebben meegedaan. En bovenal de praktijkassistentes! Laat voor eenieder duidelijk 
zijn dat jullie een hoofdrol hebben gespeeld in dit onderzoek. Hopelijk zijn jullie 
ook degenen die er van zullen profiteren.

…Jacob Mohrs: je bent van onschatbare waarde geweest voor de dataverzameling 
en bewerking. Je stond altijd voor me klaar, en meer dan dat: je wilde voortdurend 
meedenken. Het was een groot plezier om je zo dichtbij (1 deur verder) en zo laag-
drempelig ‘beschikbaar’ te hebben.

…Marga Vintges: ik heb je nooit ontmoet, maar jouw artikel ‘Welke gezondheids-
problemen zien huisartsen in opleiding?’ uit 2001 is de basis van dit proefschrift. 

…Ernst van der Wiele, Henk van Weert en Henk Brouwer, als ‘founding fathers’ van 
het hele project: ik ben jullie zeer erkentelijk. Daarnaast wil ik jullie, en natuurlijk 
ook Bert Schadé, Gerben ter Riet en Patrick Bindels bedanken voor alle steun en 
tips die ik soms in de wandelgangen, tijdens praatjes, of besprekingen kreeg. Het 
mag soms zo subtiel lijken, jullie zijn van groot belang geweest. 

…ook de andere leden van de begeleidingscommissie: Rien de Vos en Dick Wil-
lems dank voor alle wijsheid, intellectuele input, gevraagde en ongevraagde advie-
zen. Nynke van Dijk: je trad later toe en hebt de gave het te laten lijken of onderzoek 
doen makkelijk is. Als je jouw adviezen uitvoert komt het goed. Daar zullen nog 
velen van profiteren! 
 
…Cees van der Vleuten: onze contacten waren kort maar uíterst nuttig. Onze re-
view was hersengymnastiek, ik heb enorm kunnen profiteren van jouw adviezen.

…Machteld IJff: je hebt je keihard ingezet voor de – soms weerbarstige – dataverza-
meling. Van jou nooit een onvertogen woord als je je door tegenslagen heen moest 
bewegen. Mijn dank is groot.



201Dankwoord

…de mensen op de achtergrond: dankzij de kennis en hulp van Thijs Backus wer-
den de eerste HIS-extracties mogelijk. Door jou konden we van start! 
…Els Grim: jouw hulp met de data-extracties in Almere was van grote waarde. 
…Faridi van Etten-Jamaludin voor de hulp bij het samenstellen van de zoekstrate-
gie en Rudy Scholte voor het maken van de software applicatie. 
…Rob Kreuger: dank voor het ontwerp van het logo, het heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan onze herkenbaarheid – en daarmee denk ik aan het succes van het 
onderzoek.
…Herman Düsman en Marieke Bednarczyk voor het maken van de psychiatrie-
toets en de online toets.

…mijn kamergenoten (eigenlijk vooral -tes): Gré, Erik, Birgit, Hélène, Helen, Cor-
lien, Sabine, Jacqueline, Anouk, Marlies en Antje. Ik bof enorm met jullie, stuk voor 
stuk slim en gezellig. Nooit te beroerd om een tekst even te lezen, mee te denken of 
een praatje te oefenen. Werken was en is een feest dankzij jullie. 
Natuurlijk dank ik ook alle andere jonge onderzoekers ( JOPpers) en iedereen die 
zich daaromheen beweegt.

…onze onderzoeksgroep: Sandra, Ria, Ellen en anderen. Heel veel dank voor al jul-
lie adviezen, ik vind het erg waardevol om als onderzoeker niet alleen te staan in het 
onderzoeksveld. Ik ben er trots op dat we in betrekkelijk korte tijd zo’n professio-
nele club hebben kunnen opbouwen. Dat is een compliment aan ieder persoonlijk. 
In het bijzonder wil ik  Judy bedanken; tegelijk begonnen, met dezelfde begeleiders. 
Samen in de aula – en dan ook samen het feest.

…de Huisartsopleiding AMC-UvA. Ik ben jullie zeer erkentelijk voor het mogelijk 
maken van dit onderzoek. Ik ben erg blij dat ik de ruimte en de middelen kreeg om 
dit onderzoek te doen en dit proefschrift te schrijven. Heel veel dank daarvoor.  Ik 
dank ook iedereen voor de verdere ondersteuning. Jullie zijn de prettigste collega´s 
die ik me kan wensen. Het secretariaat: Sonja, Chris, Els, Kea, Marja, Suzanne, Ag-
nes, Gerda, Cora en Jeroen, bedankt voor alle hulp bij grote en kleine klusjes. En 
uiteraard Marja, Anneke, Harmina, Lucie, Cecile en Annet, voor de hulp als ik vra-
genlijsten wilde afnemen e.d. Kees, jou wil ik bedanken voor je vrijwel grenzeloze 
enthousiasme en steun voor dit onderzoek, en voor het kritisch doorlezen van de 
discussie.
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…alle andere collega´s van de afdeling Huisartsgeneeskunde voor alle hulp en on-
dersteuning die ik van jullie kreeg.

...iedereen die ik ongetwijfeld vergeten ben.

…mijn vrienden: niet eens zozeer om jullie bijdrage aan dit proefschrift, maar ge-
woon omdat jullie er zijn. Ik doe veel mensen ongelofelijk tekort, maar ik kan het 
niet nalaten met naam en toenaam Wouter te noemen: multi-talent, adviseur in 
nood en vriend voor het leven. En Joram: een onvoorwaardelijke steun, messcherpe 
sparringpartner en zowel goede buur als ‘dichtbije vriend’. Veel dank ook voor alle 
hulp bij het afmaken van dit proefschrift. En Chris: we hebben samen gestudeerd, 
samen onderzoek gedaan, zijn samen huisarts geworden en zelfs ‘aangetrouwde’ fa-
milie. Natuurlijk vroeg ik jou –huisartsopleider en docent– als paranimf.

…Mirjam en Zack: ik ben jullie dankbaar voor het verzinnen van de originele en 
toepasselijke titel. Super!

…Bas Jacobs: heel erg bedankt voor alle creatieve tijd en wijsheid die je in de lay-
out en het omslagontwerp hebt gestoken. Er ging een wereld voor me open. Ik vind 
het heel bijzonder dat je dat hebt willen doen en ben erg trots op het resultaat! 

…Ben, Anne, Michael, Sarah en Hannah: een geweldige schoonfamilie! Jullie zijn 
altijd geïnteresseerd in wat wij doen, en kunnen – met ons – enorm genieten van de 
kinderen. Daar gaan we wat mij betreft mee door.

…Jasmijn: vier handen op een buik. Onze broer-zus loyaliteit is uniek. Ik ben blij 
met alles dat we, uiteraard samen met Sonja, Saar en Ben doen. Fijn dat je paranimf 
wilt zijn, heb je het proefschrift al gelezen?

…Sonja en Harry, Will en Anita: jullie hebben me altijd vrij gelaten, bij alles wat ik 
wilde. Jullie hebben me de ruimte gegeven mijn eigen weg te zoeken, maar jullie zijn 
er ook altijd als ik daarbij een gesprekspartner zoek. Ik hoop en reken erop dat jullie 
trots op me zijn.
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Lieve Rachel, we zijn al 12 jaar samen. Ik weet dat je me niet gelooft, maar ik het 
meen het als ik zeg dat ik bíjna dagelijks kan genieten van je charme, je oorspron-
kelijkheid, je humor, je goedheid en je volledige overgave aan het moederschap. Jij 
hebt van het begin het volste vertrouwen gehad in dat ik dit proefschrift zou kunnen 
voltooien, en op de momenten dat ik het vroeg gaf je me altijd alle ruimte. 

Dinah en Rozanne, mijn lieve, lieve kleine meisjes: toen ik aan dit onderzoek begon 
waren jullie nog niet geboren en inmiddels kan ik me haast geen dag indenken zon-
der jullie vrolijkheid, drukte, gekwebbel, gevatte uitspraken en ondeugende streken. 
Eén blik op jullie doet al het andere, wat soms ook belangrijk lijkt, relativeren. Jullie 
zijn waar ik voor wil leven. Jullie zijn alles.




