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Nawoord

A
naWoord

Aangekomen bij het nawoord, waarschijnlijk het eerste hoofdstuk dat u opslaat, wil ik 
wat gedachten verwoorden over het verloop van mijn wetenschappelijke wereldreis. 
Als promovendus voelde ik me vaak een zeiler die de overkant van de oceaan moest 
bereiken. Soms was het akelig windstil, andere momenten had ik de wind in de rug.
Maar ik was geen solozeiler. Promoveren is teamwerk. Dankzij de juiste mensen die me ad-
viseerden en faciliteerden hield ik de juiste koers en kwam ik op mijn eindebestemming.

Allereerst gaat mijn dank uit naar alle patiënten die gedurende een half jaar zijn ach-
tervolgd met apparaten en formulieren. Deze patiënten waren nooit in het onderzoek 
terechtgekomen zonder de medewerking van de 69 deelnemende huisartsen die 
participeerden bij de inclusie. Met name in Almere, Breda en Etten-Leur mocht ik altijd 
gebruik maken van de praktijkruimtes van de huisartsen. Dank voor uw vertrouwen en 
ondersteuning.

Professor Schade, bij u vond ik altijd een luisterend oor. Ik hoop dat u, inmiddels gepensi-
oneerd maar niet minder druk dan voorheen, als voorzitter van de commissie plaats kunt 
nemen in de corona. Dank dat ik bij u op de afdeling mocht promoveren.

Henk, aanvankelijk mijn copromotor en intussen promotor, jij had in het begin enige 
reserves deze studie met mij aan te vangen. Even leek dit ook gegrond toen ik halver-
wege de inclusieperiode aankondigde met mijn gezin naar België te verhuizen. Ik ging er 
vanuit dat dit voor mij het einde van de studie zou betekenen. Maar jij vond dat ik in de 
gelegenheid gesteld moest worden het onderzoek af te maken. Mede dankzij een groep 
enthousiaste huisartsen uit Breda en Etten-Leur, kon ik de intake van patiënten enigszins 
naar het zuiden verleggen. Desondanks zat ik twee jaar lang twee keer per week om vier 
uur ‘s ochtends in de auto om mijn werk op het AMC te kunnen doen. Uiteindelijk is het 
onderzoek mooi afgerond en het doel ervan bereikt. De event recorder werd opgenomen 
in het pakket van de zorgverzekeraars. Al die jaren stond je, kritisch achter mij en maakte 
op de gekste momenten tijd vrij om te overleggen. Dankzij jouw onverschrokkenheid en 
vertrouwen heb ik dit boek af gekregen.

Patrick, jij was nog maar net professor op de afdeling Huisartsgeneeskunde toen ik kwam 
solliciteren. Met nog jeugdige onbevangenheid stapte je in dit avontuur. Ik denk dat 
ik grotendeels door jouw positieve kijk de kans kreeg deze studie verder op te zetten. 
Zelden liet je merken dat mijn aanpak niet echt een gebruikelijke, of misschien niet eens 
een haalbare manier van promoveren was. Je maakte altijd tijd in je drukke agenda om 
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samen te kunnen komen voor overleg. Ook in Rotterdam, waar je jaren later ging werken, 
bleef je bereikbaar voor advies.

Ru, dank voor de vele malen dat ik bij je binnen kon lopen. Je was eigenlijk te druk maar 
maakte toch tijd om ECG’s te beoordelen. Enthousiast over de resultaten, was jouw aan-
wezigheid bij de vergaderingen stimulerend en positief.

We zijn gestart met Frido als statisticus, maar al snel heeft Hans deze taak overgenomen.
Hans, ik weet niet waar jij al die jaren de tijd vandaan hebt gehaald om punctueel bij alle 
vergaderingen aanwezig te zijn. Jouw methodologische input en kritische benadering 
van elk artikel waren essentieel.

Niek, altijd vrolijk en enthousiast, het was een feest om met jou door het land bij de patiënten 
de intake te doen. Met een vriendelijk woord voor alle patiënten wist je hen op hun gemak 
te stellen, waarna ze vol vertrouwen met de event recorder aan de slag gingen. Zonder jouw 
onvoorwaardelijke vertrouwen in een goede afloop was het niet gelukt om zowel in Am-
sterdam als Almere, Breda en Etten-Leur de uitgifte van de event recorder te waarborgen.
Ietje, dank voor je administratieve hulp.

Alle collega’s op de afdeling, ik ben jullie dankbaar voor jullie nimmer aflatende interesse 
in het wel en wee van de studie en bijbehorende zorgen. Ik kon altijd een van jullie bellen 
als er op afstand iets geregeld moest worden.
Anne, Christine, Helen, Marjan, Marjoke het was leuk jullie als collega’s om me heen te 
hebben.

Petra, als kamergenoot heb ik enorm met je geboft. Je stuurde mij bij mijn spss kennis. 
Stoïcijns, je verbazend over mijn ideeën. Naast je eigen werk altijd helpend met adviezen 
rond het opbouwen van systemen om uiteindelijk statistische bewerkingen goed te kun-
nen laten verlopen.

Kimberly, op een van de breekpuntmomenten was jij er. Je leende mij aanvankelijk drie 
maanden lang je kennis om me te ondersteunen bij de statistiek. Uiteindelijk zijn het er 
heel veel meer geworden. Als een wervelwind ging je door de getallen. Na ons eerste 
gesprek had ik bij thuiskomst in België al vier mailtjes met vragen en suggesties liggen. 
Dankzij jouw “all or nothing” mentaliteit kwamen er meerdere artikelen tot stand.

Het revalidatiecentrum in Breda, waar ik nu alweer ruim drieënhalf jaar werk, ben ik 
dankbaar voor het vertrouwen dat ik kreeg, de kansen die mij zijn geboden en de vrijheid 
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om me te kunnen ontwikkelen. Jan-Willem, als medisch directeur sta je niet alleen als 
collega en supervisor voor me klaar, maar ben je altijd geïnteresseerd in mijn promotie-
onderzoek. Dank voor je steun.
Het oncologieteam, dank voor jullie expertise en inzet, waardoor we nu het voortouw 
mogen nemen bij de implementatie van de landelijke richtlijn oncologische revalidatie.

Frits en Marco, ik ben jullie blijven verbazen met de opleidingen en studies die ik besloot 
te doen. Bij momenten van twijfel wisten jullie me altijd te motiveren door te gaan. Het 
is fijn al mijn hele leven zulke broers aan mijn zijde te weten.

Papa en mama, dank voor jullie nooit aflatende vertrouwen in mij, terwijl ik trede na 
trede op de maatschappelijke en wetenschappelijke ladder nam. Dank voor jullie inzet 
waar dat maar kon en voor jullie onvoorwaardelijke steun, waardoor ik in vrijheid kon 
komen tot de keuzes die ik heb gemaakt.
Papa, wat had ik dit laatste moment graag samen met jou beleefd. Wat zou je ervan heb-
ben genoten. Mama, ik heb bewondering voor de manier waarop jij jezelf en je gezin 
gaande weet te houden, ondanks de leegte die papa heeft achtergelaten.

Bob, Tim en Max, de ‘monosyllabels ’ werden jullie in Nashville genoemd. Jarenlang 
vroegen jullie je af of ik überhaupt wel dokter was en wanneer ik dan toch eindelijk eens 
afstudeerde. Ook jullie moeten de nodige hobbels in het leven nemen en dat betekent 
vaak kiezen op elkaar en doorzetten. Bob, na vele scholen in de diverse landen te hebben 
doorlopen, ga je toch weer opnieuw naar school. Door vol te houden, zul je er komen. 
Tim, nog even en dan ben je door je middelbare school heen. Je hebt alles in je om een 
prachtige toekomst tegemoet te zien. Max, lachend kwam je ter wereld en nog steeds 
ben je de vrolijke Benjamin van het gezin. Drie totaal verschillende mensen, met jullie ei-
gen kwaliteiten op weg om drie schitterende individuen geworden. Ik ben trots op jullie.

Lieve Marco, werken in de medische sector is niet altijd even gemakkelijk als je beiden 
ambities in dezelfde richting hebt. Ondanks jouw drukke programma heb je me nooit 
een strobreed in de weg gelegd om ook mij mijn hart te kunnen laten volgen. Natuurlijk 
had je grote twijfels over de realiseerbaarheid van de diverse projecten die ik aanving, 
maar dankzij jouw steun kreeg ik altijd de ruimte mijn ideeën waar te maken. Heel veel 
dank voor alle tekstuele ondersteuning tijdens de jaren dat ik mijn artikelen moest pu-
bliceren. Ik zal beloven niet te veel meer te publiceren in de toekomst. Alweer een kwart 
eeuw samen. Hopelijk zullen we er ooit een halve eeuw van kunnen maken. Dikke kus.

 


