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De afdeling huisartsgeneeskunde van het AMC is voor mij  altijd een plek ge-

weest waar je gestimuleerd wordt om meer uit jezelf te halen. En alles uit jezelf 

halen, is voor het schrijven van een proefschrift hard nodig. Gelukkig ben ik 

daarbij de afgelopen jaren gesteund en geholpen door collega’s, vrienden en 

familie. Voor deze mensen heb ik dit dankwoord geschreven.

Ik wil twee mensen nadrukkelijk bedanken.

Allereerst Margreet. Margreet heb ik leren kennen toen ik nog als docent bij de 

huisartsopleiding werkte en zij “de baas” was. Op de deur kloppen als ik iets te 

bespreken had kostte me altijd wat moeite, ze leek zo streng. Als onderzoeker 

in haar onderzoeksgroep vertaalde zich dat echter in nauwgezet, hardwerkend, 

oprecht geïnteresseerd, consciëntieus, betrouwbaar, georganiseerd en kritisch. 

Eigenschappen die een promoter enorm waardevol maken. Maar voor mij is haar 

vermogen om positief te blijven ook als je zelf al lang denkt, dit gaat nooit of te 

nimmer lukken, het belangrijkst geweest (en daar staat de deur altijd voor open).

Mechteld, mijn copromoter, dagelijks begeleider, coach, klaagmuur, wandel-

maatje, gids in de taal van onderzoekers. Ik wist totaal niet waar ik aan begon-

nen was toen ik solliciteerde op dit promotie traject. Overmoedig dacht ik dat 

wel even te kunnen doen naast mijn huisartsenpraktijk, gezin en tal van andere 

activiteiten waar ik zo moeilijk nee tegen kan zeggen. Door de jaren heen heeft 

Mechteld mij enorm bijgestaan zowel op wetenschappelijk gebied als ook bij 

de worsteling om alle ballen in de lucht te houden. Daarbij heb ik denk ik een 

enorme wissel getrokken op haar flexibiliteit als het tijdspad toch weer anders 

verliep dan ik had bedacht . Hiervoor ben ik haar veel dank verschuldigd. We 

zijn een mooi team waarin humor en zelfspot belangrijke ingrediënten zijn, 

heerlijk om daarmee alles even te relativeren waar je je in eerste instantie 

enorm druk op kunt maken. En ja, ik zal nooit meer een zin kunnen schrijven 

zonder te denken zou Mechteld dit niet veel te lang vinden?

Dan onze onderzoeksgroep. In het bijzonder Jip met wie ik tegelijk die soms 

frustrerende weg opliep naar die felbegeerde graad. Ook mijn dank aan Nynke, 

Sandra, Ria, Ellen, van onze afdeling en Paul, Robert, Rien, Bea en Jessie. We 

zijn klein maar fijn. Klein genoeg om optimaal van elkaar gebruik te kunnen 

maken en groot genoeg om een fijn klankbord te hebben om presentaties op 

uit te proberen en (vraag)stukken voor te leggen. Ik wil ook mijn  promotie-
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commissie hartelijk bedanken, Prof. dr. J.C.J.M. de Haes, Prof. dr. M.J. Heineman, 

Prof. dr. A.D.C. Jaarsma, Dr. P.M. Ram, Prof. dr. M.J.M. Vermeulen, Prof. dr. H.C.P.M. 

van Weert, voor het beoordelen van mijn manuscript en het zitting nemen in 

de oppositie. Ik verheug me erop met u van gedachten te wisselen over mijn 

proefschrift.

Als onderzoeker op het gebied van onderwijs moet je in een parcours dat al 

uitgezet is hindernissen (interventies) plaatsen. Omdat dat parcours vaak al ja-

ren op die manier belopen wordt,  kan dit het ritme van de lopers aardig ontre-

gelen en tegelijkertijd is er maar één kans om die hindernis te nemen.

Dat zou ik dus ook nooit hebben kunnen doen als er niet een heleboel mensen 

bij de huisartsopleiding, teveel om allemaal apart te noemen, geweest waren 

die met mij hierin meedachten en steunden. Zij lieten zich van hun meest flexi-

bele kant zien en waren zelfs bereid een keer een proefrondje over het nieuwe 

parcours te lopen.

Bij dat parcours bouwen heb ik heel veel hulp gehad van Machteld IJff, onze 

onderzoeksassistente. Zij heeft bergen werk verzet. Ondanks enorme tegensla-

gen op het gebied van haar gezondheid was ze telkens, wanneer ze maar weer 

een beetje fit was, present, een echte topper. Iemand die zoveel tegenslag met 

zijn gezondheid had dat hij er helaas nu niet meer is wil ik ook noemen, Leo 

Beem, omdat hij mij met enkele statistische analyses enorm geholpen heeft.

Mijn proefschrift heeft zich gericht op  arts-patiënt communicatie (APC) onder-

wijs voor artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (aios) en de 

individuele ontwikkeling van huisartsopleiders (hao’s). De APC-docenten ben 

ik dank verschuldigd voor het meedenken over het APC-gedeelte en daarbij 

wil ik  Riëtta Oberink in het bijzonder noemen voor haar inzet bij het kritisch 

bekijken en meeschrijven aan artikelen. 

Charles Schrijver was de 1e psychologie student die een onderzoeksstage bij 

het APC-project deed. Hij heeft met zijn methodische aanpak mij enorm ge-

holpen bij het ontwikkelen van ideeën over hoe het onderzoek vorm gege-

ven moest worden. Daarna kwamen Marieke Visser en Natascha Ayachi  hun 

onderzoeksstage doen en hebben mij samen met een heel legertje aan werk-

studenten heel hard geholpen om die eindeloze hoeveelheid consulten te be-

oordelen. 
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Natuurlijk wil ik ook alle aios die in 2007 hun opleiding begonnen bedanken 

voor hun deelname aan het onderzoek, zonder hen geen data, zonder hen 

geen proefschrift.

Ook zonder alle simulatiepatiënten was het niet gelukt. Zij hebben het moge-

lijk gemaakt  dat op één dag 70 aios vier consulten konden doen.  

Voor het stuk wat de huisartsopleiders betreft heb ik veel steun gehad van 

Annet Schmeets, Cecile Hoogerbrugge en Els Honing van het hao-team. Zij 

hebben zich enorm ingezet om het onderzoek te promoten bij de hao’s. En dat 

is gelukt. Maar liefst 84% van de hao’s is de hele onderzoeksperiode aan boord 

gebleven wat ik geweldig van ze vind.

Al die hao’s zijn bezocht door een staflid of hebben aan een peer group deel-

genomen. Hiervoor ben ik veel dank verschuldigd aan alle stafleden die zich 

hiervoor ingezet hebben.

Ik kom bij de afronding van mijn dankwoord en steeds dichter bij huis. Eerst 

mijn kamergenoten. Tijd voor een gezellig praatje had ik niet vaak. Racen tus-

sen de praktijk, het thuisfront en het AMC maakt je niet erg sociaal. Toch voelde 

ik me gesterkt met zo’n team van krachtige vrouwen als Magda, Charlotte, Ca-

rin, Marianne en Josta in mijn buurt.

Een rustpunt gedurende die jaren was mijn intervisie groep Mijke, Bas, Ellen, 

Esther, Alida en Elsbeth. Even achterover gaan zitten en helemaal de aandacht 

opeisen dat is moeilijk zeg, maar wel een enorme luxe.

Klein Gooioord, mijn praktijk. Ja daar ligt toch een groot gedeelte van mijn 

hart. Was een moeizame strijd om mijn energie en loyaliteit te delen tussen de 

praktijk en het AMC want zoals Dirk zegt, het is van tweeën een. Maar toch, de 

ver(be)wondering van Dirk, Tjitske, Etienne, Hans, Fouk, Maurice, Vanessa en 

Saskia stimuleerden me enorm om het echt waar te maken. 

Tot slot mijn thuis. Als er drie mensen zijn waar ik altijd op kan rekenen dan zijn 

dat allereerst mijn vader en moeder, Harry en Ria. Door dik en dun staan zij ach-

ter mij en ons gezin. En niet te vergeten, Pien, I did not let the froggies beat me.

En dan mijn mannen Sydney and the three Mukehteers, Noah, Emmanuel and 

Joshua. Guys you don’t mean a thing, you mean every thing to me. 
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