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A  p  p  e  n  d  i  c  e  s

Dankwoord





DANKWOORD
‘Trots’ heb ik als paranimf naast Dr. Hester Vermeulen en Dr. Loes Wiggers mogen staan. 

Beide keren vond ik heel bijzonder, maar nu is het mijn beurt om mijn proefschrift te 

verdedigen. Een ding is zeker, het schrijven van een proefschrift kan niet alleen gedaan 

worden en door de jaren heen hebben veel mensen direct of indirect hier een steen(tje) aan 

bijgedragen. Allen ben ik hiervoor dankbaar, en een aantal wil ik in het bijzonder noemen.

Prof.dr. D.A. Legemate, beste Dink. Ik wil je danken voor de kans die je me bood om 

als verpleegkundige bij jou onderzoek te mogen doen, eerst de ‘TEMP’ studie en daarna 

de ‘SMOKE’ trial. Dat dit ooit tot een promotie zou leiden lag toen nog niet in de lijn der 

verwachting. Wel was je bereid mij op mijn eigen manier en tempo te begeleiden naar dit 

moment. Wat ik zeer bewonderde was het feit dat je bij het kritisch nakijken van ‘mijn’ 

artikelen, je vaak toch altijd de vinger op de zere plek wist te leggen. En ondanks al je kennis 

dook je zelf ook weer de boeken in om zeker te weten of de gebruikte methodologie echt 

goed is.

Prof.dr. J.C. Goslings, beste Carel. Vanwege de onderzoeken die op triage gebied 

werden uitgevoerd werd je gevraagd als 2e promotor. Dank voor je input en vooral ook voor 

de snelle reacties op vragen en het nakijken van artikelen. 

Dr. D.T. Ubbink, beste Dirk. Je hebt samen met Hester aan de wieg gestaan om mij aan 

het promoveren te krijgen. Je bijdrage, samenwerking en (methodologische) ondersteuning 

zou ik niet hebben willen missen. Ik heb veel van je geleerd en de wondcongressen die we 

samen bezocht hebben waren erg gezellig. Ik heb vooral nog mooie herinneringen aan 

Praag met al zijn glaswinkeltjes. Ons excuus om deze te bezoeken was dat we voor de regen 

wilden schuilen. 

Dr. H. Vermeulen, lieve Hester. Je was vanaf het begin mijn voorbeeld en samen hebben 

we veel lief en leed gedeeld. Samen hebben we de opleiding Klinische Epidemiologie voor 

Verpleegkundigen gevolgd en daarna ook nog ‘even’ de Master of Science. Mijn eerste 

onderzoeken waren met jou. Jij was een drijvende kracht en je had een droom om Evidence 

Based Practice voor verpleegkundigen op de kaart te krijgen. Het was fijn dat ik daar een 

onderdeel in mocht zijn en hierin mee kon groeien. Toen jij bijna ging promoveren reden 

Dirk, jij en ik in de auto terug vanuit een congres in Rostock. Een van jullie beiden stelde toen 

de vraag wanneer ik ging promoveren. Na een positief besluit, was ik dan ook erg blij dat jij 

(en Dirk) mijn copromotoren wilden zijn. Dit proefschrift zou nooit tot stand zijn gekomen 

zonder jullie aflatende hulp, en discussies. Mijn dank aan jou (maar ook aan Dirk) is daarom 

niet in woorden uit te drukken. 

Hooggeleerden heren van de promotiecommissie, Prof. Dr. P.J.M. Bakker, Prof. Dr. R.J. 

de Haan, Prof. Dr. R.J.P.M. Scholten, Prof. Dr. A.B. van Vugt, en Prof. Dr. T. Achterberg, dank 

voor uw bereidheid het proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen. Beste 

Piet, het was zeer constructief dat ik het afgelopen jaar elke week bij jullie op de KPI mocht 

komen om aan mijn proefschrift te werken. 
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Jan Luitse: wat fijn dat ik onder jouw inspirerende leiding onderzoek mocht doen op de 

SEH naar de verschillende triagesystemen. We waren het er over eens dat het onwenselijk 

was om het MTS te implementeren zonder dat er enige evidence over de effectiviteit was. 

Ondanks dat je het altijd erg druk hebt, was het altijd mogelijk om met je te discussieren 

over de klinische waarde van de gevonden resultaten. Ik ben dan ook heel blij dat je hier als 

mijn paranimf naast mij wil staan.

Anne Eskes:  samen met jou een onderzoek doen was ‘wervelwinderig’. Het was fijn dat 

je mijn paranimf wil zijn en dat we de promotieperikelen samen konden delen. Ik hoop dan 

ook over een paar maanden bij jouw promotie aanwezig te zijn. Verder vond ik het erg leuk 

dat we samen naar Australië gingen en de voorpret voor deze reis gaf ook de broodnodige 

afleiding. 

Voor zover nog niet benoemd, wil ik voor de onderzoeken die beschreven staan in dit 

boekje heel veel mensen danken voor de prettige samenwerking. Ook aan jullie is het te 

danken dat dit boekje er is gekomen. Voor de ‘Smoke’ trial waren dat Prof.dr. Hanneke de 

Haes, Dr. Ellen Smets, Dr. Loes Wiggers, Prof.dr. Ron Peters, en Lucas van Loenen. Voor de 

‘Triage’ studie: Erik Schinkel, Rob Köhlinger, Daniëlle Schutte, Johan Kappelhof, Vanessa 

Chin a Choi, Nienke van Lammeren, Maaike van der Kamp, en Dr. Remco Rosmulder. Voor 

de ‘Temp’ studie en ‘Vital signs’: Dr. Astrid Goossens, Anouk Knops, Lotte Verweij, Jeroen 

Ludikhuize, Faridi van Etten-Jamaludin, en Prof.dr. Piet Bakker. Voor de ‘Zilver’ review: Jarne 

van Hattem, Niels Vos, Prof.dr. Nicky Cullum, Sally Bell-Syer, en Ruth Foxlee. 

Niet alle studies waarbij ik betrokken ben geweest als auteur zijn in dit boekje opgenomen. 

Ook deze mensen wil ik graag danken voor het vertrouwen die ze in mij stelden en de 

bijdrage die ze hebben geleverd aan mijn wetenschappelijke ontwikkeling. Een persoon wil 

ik hierbij in het bijzonder noemen: Dr. Liselot Hoornweg, het was heel fijn om met je samen 

te werken aan de AJAX trial en ‘uiteraard’ aan een review. 

Als afsluiting van de Master opleiding EBP moest ik een wetenschappelijk artikel 

schrijven. Hierbij moet de naam van Dr. Rien de Vos genoemd worden die mij begeleidde. 

Je leerde me heel veel, maar pas veel later vielen al je opmerkingen op zijn plek. Daarnaast 

heeft Daphne Lees verschillende artikelen van mij geredigeerd en ik wil haar danken dat ze 

van mijn Dunglish altijd iets moois wist te maken.

Ook dank aan alle hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en artsen van de 

chirurgische afdelingen, spoedeisende hulp en poliklinieken, waar ik de ruimte kreeg om een 

aantal onderzoeken uit te kunnen voeren. Echter deze onderzoeken waren nooit mogelijk 

geweest zonder de medewerking van patiënten, dus ook hen wil ik danken.

De secretaresses van de chirurgie en de Spoedeisende Hulp zijn een belangrijke factor 

als het gaat om het regelen van afspraken en andere praktische zaken. Els en Verica, fijn dat 

ik altijd op jullie mocht terugvallen als er weer iets geregeld moest worden voor de Triage 

studie. Op G4 waren dit vooral Jacqueline, Carla en Els, waarbij Trudi, Joke en Coos niet 

vergeten mogen worden. Els, fijn dat je alles wilde regelen ten aanzien van de ‘officiële’ 

promotiezaken.
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De eerste jaren als onderzoeker heb ik de kamer gedeeld met de transplantatie-

coördinatoren. Fred, José en Janneke, dank voor de gezelligheid, maar ook de vele discussies 

over de zin van het leven. Onze kamer was soms overvol, zeker toen Hester er ook nog zat 

met alle studenten en jullie met jullie collega’s, maar het was een fijne en waardevolle tijd en 

ik denk er met plezier aan terug. 

Ondanks dat mijn functie veranderde, kreeg ik van Betty Schinkel de ruimte en de 

mogelijkheid om door te gaan met mijn promotie. Dank voor je interesse en je vertrouwen 

in mij. Een nieuwe functie hield ook nieuwe kamergenoten in. Daisy, ik vind het jammer 

dat je niet bij mijn promotie aanwezig kunt zijn, want je bent naar India vertrokken. Dank 

voor de gezelligheid en het af en toe een hart onder de riem steken. Ik hoop dat je het 

komende jaar een mooie tijd hebt in India waar je later met plezier op terug kunt kijken. 

Ingrid, onderzoek doen was niet jouw ding, maar wel de mijne. Onze ‘krachten’ vulden 

elkaar mooi aan en ik hoop nog lang met je samen te mogen werken. Verder wil ik vooral 

de stafmedewerkers Kwaliteit en Zorg van het ‘eerste uur’: Jolanda, Lydia en Jonne danken 

voor het feit dat ze ieder op hun eigen manier er waren voor mij. Jonne, ik vind het zo lief 

van je dat je me hebt geholpen bij het ontwerpen van de cover. Dank je wel. 

Natuurlijk wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken. Jullie interesse en vertrouwen in 

mij zijn belangrijk geweest om dit proefschrift af te ronden. Lieve Ineke, als ‘grote’ zus, zat 

je me vroeger altijd achter mijn vodden om iets af te maken, voor ik aan iets nieuws begon. 

NU, HET PROEFSCHRIFT IS AF! Roedi, jij inspireerde me op het juiste moment door het 

sturen van een foto. Lieve schoonzussen en zwagers. Ik kan me geen betere schoonfamilie 

wensen, en vind het heel bijzonder dat jullie bij mijn promotie aanwezig zijn. Ine, je belde me 

altijd op het goede moment en je vriendschap is voor mij heel waardevol. Ada, (ex-)collega, 

je bent en blijft voor mij heel speciaal. Vivienne, onze kinderen zijn ‘speciaal’, dank voor het 

delen hiervan. Ook dank voor het meedenken over de eerste versie van de cover. Sabine, 

dank voor je levensles. Ik was het helemaal met je eens, ‘speciaal’ zijn is geen eindpunt, 

maar een begin!

Lieve papa en mama, door jullie ben ik wie ik ben. Ik dank jullie voor de mogelijkheden 

die jullie hebben gegeven om mij verder te kunnen ontwikkelen. Wat zouden jullie vandaag 

trots geweest zijn. Ik zal altijd aan jullie denken.

Tot slot wil ik het thuisfront nog bedanken. Lieve Philip-Jan, jouw autisme heeft me veel 

inzichten gegeven en een aantal zaken verduidelijkt. Ondanks dat we af en toe tegen je 

grenzen aanlopen, weet je elke keer stukje bij beetje dit te overwinnen en te groeien. Ik ben 

trots op je en ik hou van je, je mag zijn wie je bent. Lieve Jasperina, wat ben jij een leuke, 

lieve en sociale meid. Heerlijk om met je te ‘klessebessen’, ik ben zo blij met jou. 

Lieve Nico, dank voor de vanzelfsprekendheid en liefde waarmee je mij altijd 

onvoorwaardelijk steunde om mezelf te ontwikkelen. Soms ging dat ten koste van je eigen 

hobby ‘vliegen’, omdat je de laatste tijd heel veel thuiszaken overnam. Zonder jouw steun en 

liefde was het dan ook nooit gelukt. Ik hoop de toekomst nog heel lang met je te mogen 

delen.
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