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Dankwoord
Dit promotietraject is niet volgens de gangbare route verlopen zoals bij 

de meeste promovendi. Na al meer dan 5 jaar bezig geweest te zijn met 

zorg, onderwijs en onderzoek rondom de behandeling van deze intensieve 

patiënten groep kwam de vraag van anderen naar voren “zou je niet eens 

gaan promoveren?” Opleidingen gevolgd, patientenzorg, daarnaast vooral 

druk met nationale en internationale organisaties maakte het dat het 

daarna toch nog een aantal jaren geduurd heeft, maar hier ligt dat toch het 

resultaat. Een aantal studies die niet in “de la” terecht zijn gekomen maar al 

inmiddels daadwerkelijk ook iets veranderd hebben in de dagelijkse praktijk. 

Uiteraard was dit zeker niet gebeurd met de druk van enkelen en hulp van 

velen. Er zijn dan ook zoveel mensen die ik wil bedanken terwijl ik gelijk al 

weet dat ik mensen ga vergeten zeker als je zoveel mensen kent van binnen 

maar ook van buiten het AMC, nationaal en ook internationaal.

Allereerst bedank ik alle patiënten die direct hebben meegewerkt hebben 

aan de data verzameling of indirect door opmerkingen, suggesties of 

gewoon zijn zoals ze zijn en daardoor voor mij ook een inspiratiebron waren. 

Met jullie bijdrage in de diverse onderzoeken wordt hopelijk de zorg voor 

de onco/hematologische patiënt nog meer evidence based maar vooral nog 

beter in de toekomst.

De belangrijkste twee personen in mijn ontwikkeling als onderzoeker en 

ondersteuning naar de promotie zijn gelijktijdig ook, en dat weet ik ook van 

veel collega’s en patiënten, degene die op handen gedragen worden door 

zowel patiënten als collega’s.

Dr. Hans van de Lelie, hematoog, inmiddels met pensioen: Beste Hans, met 

het gemak waarmee jij schakelde tussen wetenschap, medemenselijkheid 

voor zowel patiënten als collega’s, daarin ben je mijn grote inspiratiebron, 

bedankt hiervoor. De diverse EBMT congressen waar je ook duidelijk liet zien 

het verpleegkundige aspect van belang te vinden, het was daarnaast altijd 

gezellig. Ondanks het feit dat je de laatste jaren lichamelijk het nodige te 

verduren hebt gehad en nog steeds mee bezig bent, ben ik trots dat je bij 

mijn promotie aanwezig bent. We blijven contact houden!

Dr. Marie José Kersten, hematoloog, Lieve Marie José, mijn copromotor 

en de opvolger in de begeleiding. Jij bent een voorbeeld van iemand die 

gelijktijdig belangstellend, streng en opbouwend kan zijn en dat was best 

wel eens nodig. Je verdient hiervoor een gouden standbeeld. Hopelijk 
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gaan we in de toekomst verder met andere studies waar gecombineerde 

verpleegkundige en medische rituelen onderzocht en aangepast kunnen 

worden. 

Prof. dr. Rien van Oers, mijn promoter; Beste Rien, het feit dat ik als 

verpleegkundige bij jou promoveer zegt al genoeg hoe jij aankijkt tegen 

de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen. Bij de grote en 

kleine toespraken laat je ook altijd het belang van goede samenwerking 

merken tussen het hele medisch en verpleegkundig team. Je bent ook altijd 

laagdrempelig te benaderen en betrokken wat er op de afdeling en de 

medewerkers speelt. 

De hooggeleerden: Achterberg, Bakker, Hagenbeek, Schouten, Schuurmans, 

emeritus de Wit en Dr.Visser; ben U allen zeer erkentelijk voor het feit dat U 

zitting hebben willen nemen in de beoordelingscommissie en het beoordelen 

van het manuscript.

Raad van bestuur, medische en verpleegkundige staf

Het Academisch Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam 

“adopteerde” het EBP paradigma waarbij de board van directors een 

specifieke richting gaven om een strategie te ontwikkelen om EBP richtlijnen 

te ontwikkelen en te implementeren. Dit gaf ons als afdeling hematologie 

en F6zuid, en mij als uitvoerende, de mogelijkheden om twee maal een 

gecombineerde medisch/verpleegkundige richtlijnen studie uit te voeren 

met de eerder beschreven positieve resultaten. Hiervoor wil ik Prof. 

Marcel Levi in het bijzonder bedanken, mede omdat hij ook vertrouwen 

had in de afronding van mijn promotie en het open staan voor een 

verpleegkundige onderzoekslijn in het AMC. Dat geldt uiteraard ook voor 

alle verpleegkundige bestuurders van de interne divisie uit verleden en 

heden, in naam bedank ik Marian Mens, omdat ik ook het vertrouwen en de 

mogelijkheden heb gekregen om hierin tijd en energie te steken.

Bedank ook alle staf-artsen van de afd. hematologie die kritisch meedachten 

in de opzet van studies en resultaten beoordeelden en van nuttig 

commentaar voorzagen. Dat geldt ook voor mijn voormalige kamergenoot 

Arnon Kater en mijn huidige Mette Hazenberg, tenslotte zit je regelmatig bij 

elkaar “opgesloten” en dan is het altijd fijn om zaken met elkaar te delen of 

feed back te krijgen of gewoon over juist over iets anders te hebben zoals 

Ajax, tenslotte “het” uitzicht vanuit ons raam.



13
chapter

211

Dankwoord

De afdeling

F6Z is vanaf het moment dat ik 25 jaar geleden begon altijd een bron 

van inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen geweest. Het feit dat ik de 

mogelijkheid ook gekregen heb om deze functie uit te voeren zegt al 

genoeg. Het is een afdeling waar altijd weer uitdagingen liggen en men op 

zoek is naar verbeteringen. Het feit dat deze afdeling in een korte termijn 2 

accreditaties, JACIE en JCI, met glans hebben “doorstaan” zegt al genoeg. 

Ik heb geluk gehad met zoveel lieve collega’s en ex-collega’s, secretaresses, 

keukenhulpen en afdelingsassistenten te hebben mogen werken en wil ze 

allemaal hiervoor bedanken. Met meer dan 70 verschillende collega’s over de 

afgelopen 10 jaar is het onmogelijk om iedereen te noemen. Velen zijn ook 

meer dan alleen collega’s maar ook “oude” vrienden geworden zoals, Frans, 

Rosita, Mariëtte, Jannie, Uschi, Anita, Twink, Henk, Liesbeth, Marjan, Kim en 

Charlot die ik dan toch benoemd wil hebben. Ik kijk met veel plezier terug 

op onze samenwerking en alle plezier die daarbij gepaard gingen, bedankt 

allemaal! Ik verheug mij op een verder toekomst met jullie. 

Heb in de afgelopen jaren een aantal hoofdverpleegkundigen “versleten”, er 

zijn er drie die ik speciaal wil bedanken. 

Marga van Ham: onder jou vleugels ben ik begonnen, Je was soms streng 

en strak maar zo stimulerend en nodig voor ons vak als hematologie 

verpleegkundige, jou hebt zeker een basis gelegd hoe F6Zuid geworden 

is zoals hij nu nog steeds is. Ook al is het incidenteel dat we nog contact 

hebben vind dat nog steeds leuk en zeker nu ook dat “jou” ziekenhuis 

gebruik gaat maken van onze expertise, dank je.

Aline Coenraadts: jij was degene geweest die vond dat ik maar eens moest 

promoveren! Soms dacht ik waarom? maar nu ik er ben weet ik waarom, 

nogmaals bedankt. We hebben ook veel plezier gehad met elkaar, zoals in 

Japan. Blijf af en toe bij je buurten. 

Susanne Heijmenberg: mijn huidige leidinggevende en ook mijn paranimf. 

Ben ook vaak een klankbord voor je wat betreft de afdeling en het 

personeel. Net als de anderen heb jij ook een groot hart voor de afdeling, zo 

groot dat je nu je werkgebied steeds groter wordt zelfs moeite hebt om het 

allemaal bij te houden. Jij doet alles op een hele eigen wijze maar bijzonder 

goed en ook met oog voor detail, dank je voor je ondersteuning in alle 

opzichten.
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Uiteraard wil ik alle auteurs en betrokken bij alle studies bedanken voor 

het meedenken en kritisch beoordelen van het manuscript. Heb ook hier 

zoveel van geleerd en weer meegenomen in de volgende studies. Waar ik 

ook veel van geleerd heb zijn Prof. Rob de Haan en Dr. Rien de Vos, die aan 

de wieg hebben gestaan van mijn onderzoeksproces, vooral later werden 

mij zeker steeds duidelijker wat ze bedoelden met allerlei biostatistische en 

epidemiologische begrippen, bedankt voor het inzicht.

Daarnaast Dr. Hester Vermeulen en alle andere “maatjes” die de Evidence 

Based Practice verder willen brengen, bedankt voor de ondersteuning 

afgelopen tijd, hoop dat ik ook weer meer tijd krijg om dit proces verder 

mee uit te dragen. De Cochrane review was geen eenvoudige studie en m.n. 

Dr. Marianne van de Wetering en Dr. Elvira van Dalen,  bedankt voor jullie 

niet aflatende inzet, zonder dat was het nooit tot een goed einde gekomen. 

Speciaal wil ik Ir. Edith Leclercq bedanken, we hebben heel wat uurtjes en 

kopjes koffie doorgebracht, was altijd heel prettig met je samenwerken, 

hoop dat je verder goed herstelt. Ook Faridi van Etten van de medische 

bibliotheek die ik toch heel regelmatig van zoekvragen heb voorzien en 

waarbij soms met kerend email en huispost ook al een antwoord klaar lag 

wil ik hartelijk danken voor je ondersteuning. Van een heel andere categorie 

zijn Jaap Tuyp en Werner Degger van de audio visuele dienst die gelijk net zo 

enthousiast waren als ik voor het plan van de Cd-rom en zoveel creativiteit 

hierin legden, jongens ontzettend bedankt. Ook Chris Bor van de foto en 

illustratiedienst, we zijn ooit begonnen met dia’s voor de presentaties en 

later posters en wat leuk dat je ook nu met de opmaak van dit boekje zo 

mooi werk afgeleverd hebt, bedankt.

EBMT

I also want to thank the general board, in name Prof. Alejandro Madrigal, 

of the EBMT, the research committee and the nursing board of the 

EBMT-nurses group, whereas with two of the studies direct involvement 

was with the EBMT. The research committee: Thank you Carin Potting for 

a nice collaboration with the mucositis study, you have often asked when is 

the date, now you know! Corien Eeltink, you are also an old colleague from 

the AMC but first of all a friend. Although we never have collaborated in 

the research committee, we know both how things work regarding nursing 

research on international level, and that is helpful thanks for that, I surely 

will be there when it is your “moment”. Thanks also too the other board 

members for you’re helpful advices and also the discussions and cocktails we 

had with all the board meetings and educational events; Erik Aerts, Joachim 
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Ahrens, Sara Zulu and Elisabeth Wallhult. Want to finish with special thanks 

for Michelle Davies, “partner in crime”, we both started in the research 

committee and later on stepped over together into the board. Was good 

working with you, often we where on the same level regarding the nursing 

ideas and how to act, and for me an advance to send my manuscripts to 

check my English, also thanks for that. We also had a lot of fun and have 

seen many parts of Europe and abroad. 

Familie en Vrienden

Lieve broers, zussen en andere familieleden: ook al lopen we de deuren niet 

plat bij elkaar, we komen uit een hechte familie en dat is te merken, altijd 

klaar staan voor elkaar als het gevraagd wordt en er is goed contact. Dat 

hebben die oudjes van ons toch maar mooi gedaan, misschien genieten ze 

ook een beetje “daarboven” van deze dag. Hopelijk krijg ik nu wat meer tijd 

om weer wat meer aandacht te besteden aan jullie en ook de vrienden van 

vroeger en nu. Bedankt voor de ondersteuning en fijn dat jullie er allemaal 

zijn om dit mee te maken. 

Thuis

Fleur: Net je studie mooi afgerond bij de Universiteit van Utrecht met MSc 

achter je naam, trots ben ik op je. Ook al druk bezig je weg te vinden in de 

werkende maatschappij. Weet zeker dat je dat goed af zal gaan, zeker zo 

gedreven en vol energie als jij altijd te werk gaat. Vind het heel bijzonder om 

jou aan mijn zijde als paranimf te hebben, dank je wel.

Anna: jij hebt helemaal je draai gevonden in de klinische psychologie bij de 

Vrije Universiteit van Amsterdam dus ook in de gezondheidszorg! Wie weet 

gaan we in de toekomst een gezamenlijk onderzoek doen, zou wel passen. 

Elly, lieve schat, al meer dan 25 jaar de liefde van mijn leven. Laatste tijd 

beide druk met onze studies, achter de computer en de boeken, ziet er 

soms een beetje saai uit en veel gewerkt met briefjes en smsjes. Wie zei er 

ook al weer dat je op latere leeftijd niet meer bezig kan zijn met studeren? 

Hopelijk komt er na de zomer, als jij ook klaar bent met je studie, tijd voor 

wat meer vrije tijd voor onze gezamenlijke hobby’s, reizen, de natuur en 

het huis, bedankt voor het aanhoren van alle onderzoeksperikelen en de 

ondersteuning met je wijze woorden en dat we nog maar lang samen 

mogen genieten.


