
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Knowledge development and research utilization in evidence-based wound care

Eskes, A.M.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Eskes, A. M. (2012). Knowledge development and research utilization in evidence-based
wound care. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/knowledge-development-and-research-utilization-in-evidencebased-wound-care(2b25ee8f-ff47-4afb-a66a-3e1809081473).html


Dankwoord (Acknowledgments) 

Appendices

proefschrift.indb   175 23-10-2012   13:39:42



proefschrift.indb   176 23-10-2012   13:39:42



Dankwoord

DANKWOORD (Acknowledgments) 

Dit is het laatste hoofdstuk van mijn proefschrift. Ook al is het ‘mijn’ proefschrift, 

zonder input van velen was dit niet mogelijk geweest. Vandaar mijn dank aan iedereen 

die mij heeft geholpen, op welke manier dan ook.

Dr. Hester Vermeulen en Dr. Dirk Ubbink

In april 2008 heb ik voor het eerst contact met jullie gezocht waarbij ik jullie het 

volgende voorgelegd heb: “Ik ben op zoek naar een onderzoeksonderwerp en mijn 

vraag is of er mogelijkheden zijn binnen het AMC in Amsterdam. Mijn voorkeur 

gaat uit naar verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en indien mogelijk lijkt 

mij het opzetten en uitvoeren van een RCT een echte uitdaging.” Een dag later al 

ontving ik van jullie een enthousiast antwoord. Dit was het begin van een intensieve 

en prettige samenwerking die uitmondde in een vaste aanstelling in 2009 als 

researchverpleegkundige. Vanaf toen kwam alles in een stroomversnelling. Ik kreeg 

van jullie veel kansen om mijzelf te ontwikkelen, onderzoek te bedenken en uit te 

voeren. Die RCT, waar ik in 2008 op hoopte, is uitgevoerd en was inderdaad een ware 

uitdaging! 

Hester, ik bewonder je om je idealisme en doorzettingsvermogen om de 

verpleegkundige beroepsgroep op de wetenschappelijke kaart te krijgen. Als ik naar 

onze evidence-based club kijk waarin toch veel verpleegkundigen werkzaam zijn, denk 

ik dat er al een mooie stap gemaakt is.

Dirk, jouw geduld is echt enorm. Ook jou bewonder ik om je visie op het belang 

van evidence-based handelen in zowel de medische als verpleegkundige zorg. Ik mocht 

je altijd storen met vragen over onderzoeksmethodologie en statistiek. De plezierige 

discussies hierover waren voor mij erg leerzaam. 

Ik ben jullie beiden bijzonder dankbaar en ik kijk met veel plezier terug op de 

afgelopen jaren. Ik hoop dat we in de nabije toekomst blijven samenwerken om de 

zorg te blijven verbeteren.

Prof. dr. Dink Legemate en Prof. dr. Piet Bakker

Ook jullie wil ik van harte danken voor de betrokkenheid bij mijn promotietraject. Ik 

heb enorm veel van jullie inhoudelijke bijdrage geleerd, en waardeer bijzonder dat 

jullie steeds bereid waren om jullie geleerdheid en kundigheid met mij te delen.

Fleur Brölmann & Louise Gerbens

Jullie bijdrage aan mijn proefschrift is groot geweest. Dit is natuurlijk voor iedereen 

zichtbaar omdat jullie van vele publicaties in mijn proefschrift mede-auteur zijn. Al is de 

niet-zichtbare bijdrage wellicht nog groter.
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Fleur, je was niet alleen mijn collega, maar ook mijn buurvrouw, medische 

encyclopedie, klaagmuur, adviseur en het allerleukste congresmaatje. Ik denk dat we 

onze samenwerking niet mooier hebben kunnen afsluiten dan dat we het gedaan 

hebben in New York. Heel erg bedankt!

Louise, op de KPI hebben we niet eens zolang samengewerkt, maar vanaf moment 

één hebben we contact gehouden. Ik kijk er naar uit om ook in de toekomst samen 

nog regelmatig een hapje en een drankje te gaan doen en bij te praten. 

Ik vind het heel erg leuk dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Catharina, Evelien, Jolanda, Lotte, Marja, Marjon

Mede-verpleegkundig onderzoekers: ik heb er van genoten om met jullie samen te 

werken. Allemaal hebben we gekozen om ons te wagen aan iets nieuws, maar ook 

aan iets belangrijks. Ik hoop dat we in de toekomst contact met elkaar blijven houden 

en dat het er voor ons als verpleegkundig wetenschappers, heel zonnig uit gaat zien! 

Collega’s Kwaliteit en Procesinnovatie

Ik kijk met veel plezier terug op de tijd dat ik op de afdeling Kwaliteit en Procesinnovatie 

(KPI) werkzaam ben geweest. Ik wil al mijn collega’s en in het bijzonder Linda, Anouk, 

en Astrid, dan ook bedanken voor de prettige en gezellige samenwerking. 

Linda, je bood altijd een luisterend oor, gaf goede adviezen en zorgde voor 

gezelligheid. We hebben je soms overspoeld met wondproblematiek, maar gelukkig 

wordt dat rustig afgebouwd zodat je het niet ineens hoeft te missen.

 Anouk en Astrid hebben de KPI al eerder verlaten, maar bij de start van mijn 

promotieonderzoek heb ik veel van hun ervaring en kennis kunnen leren. 

Commissieleden, mede-auteurs, patiënten, zorgverleners, leveranciers

De leden van de promotiecommissie wil ik hartelijk danken voor de bereidheid om 

mijn proefschrift te beoordelen en zitting te nemen in de corona op deze belangrijke 

dag. Daarnaast wil ik alle mede-auteurs, patiënten, artsen, verpleegkundigen en 

leveranciers van wondproducten bedanken voor de bijdragen aan de totstandkoming 

van mijn onderzoeken. 

Papa, mama, Coen, Margot & oma

Lieve papa en mama, bedankt voor jullie luisterend oor, adviezen en stimulans. Jullie 

trots betekent veel voor mij. Lieve Coen en Margot, bij deze: ik heb straks veel tijd over 

en wil als trotse bijna-tante deze tijd graag aan oppassen besteden. Oma, je bent een 

voorbeeld hoe ik later zou willen zijn: altijd lief en heel geïnteresseerd!
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Tom

Lieve Tom, ook jij mag in dit boek niet ontbreken. Ik denk dat ik me nu beter kan 

voorstellen hoe het is om een Olympische cyclus te doorlopen. Ook ik heb bijna vier 

jaar gewerkt voor uiteindelijk één doel. Beide wisten we dat 2012 ons einddoel moest 

worden, voor jou op sportgebied, voor mij gericht op mijn promotie. Elke keer als jij 

weer iets nieuws probeerde zoals bietensap drinken voor wedstrijden, hoogtetenten 

in huis en schaken om je tactisch inzicht te vergroten, kreeg je weer de vraag “Is dat 

wel Evidence-Based?.” Ondanks het afronden van mijn proefschrift, kan ik je helaas 

melden dat deze vraag in de toekomst niet minder zal worden.

2013 wordt voor ons beiden een spannend nieuw jaar. Ik ben benieuwd welke 

plannen we allemaal gaan uitvoeren, want ja, we hebben er genoeg. Ik kijk uit naar 

de toekomst!
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