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Dankwoord 
 
De afgelopen tijd sprak dit moment me tot de verbeelding. Het moment dat alles 
op papier zou staan en alleen het dankwoord nog ontbrak. Ik verheugde mij op 
het stukje tekst dat niet door anderen gecorrigeerd zou worden, of zoals mijn co-
promotor zei ‘het dankwoord is van jou’. Ik zag allerlei kansen om creatief en 
origineel te zijn. 
En wat blijkt? Nu het zover is, ben ik niet creatief of origineel. Ik ben gewoon 
heel blij. En oprecht dankbaar. 
 
Allereerst wil ik mijn promotoren, prof. dr. Jan Prins en prof. dr. Marlies 
Hulscher, en mijn co-promotor, dr. Suzanne Geerlings, bedanken.  
 
Lieve Jan. ‘Are you winning?’ vroeg jij als je een update wilde van mijn 
werkzaamheden. Ik durfde dan al geen nee meer te zeggen en kon evenzeer 
alleen maar knikken op jouw ‘Moedig voorwaarts’ als het even tegen zat. Vaak 
zat het gelukkig mee en aten we gevulde koeken in Sneek of in het AMC. Ik 
ben je dankbaar voor je kritische en positieve houding en je scherpe visie op hoe 
ik mijn veelheid aan data kon vertalen naar relevante onderzoeksvragen. Meer 
zeggen in minder woorden: het is jouw hobby en daar heb ik veel van geleerd. 
 
Lieve Marlies. Even overwoog ik om één van de vele A4tjes door jou vol 
getekend met pijlen, blokjes en cirkels als kaft van mijn proefschrift te 
gebruiken. Het symboliseert onze dynamische werkbesprekingen, gevoed door 
de passie waarmee jij je onderzoeken doet. Jij wist deze passie op mij over te 
brengen en daar ben ik je dankbaar voor. Ik heb veel respect voor de manier 
waarop jij de artsen tegenover je overtuigde van jouw eigen kwaliteit van zorg- 
benadering. Deze was onmisbaar bij het uitvoeren en opschrijven van mijn 
studies.  
 
Lieve Suzanne. ‘Bij de zandhoop linksaf’: dat is de routebeschrijving naar jouw 
kamer en was voor mij vaak de weg naar een praktische oplossing voor een 
klein of groot probleem. Ik voelde mij ontzettend bevoorrecht met jou als co-
promotor. Je maakte altijd tijd als ik daar om vroeg, dacht met me mee en 
spoorde me aan. Ik heb veel geleerd van jouw daadkracht en efficiëntie en 
vergeet nooit dat wij in de sneeuw bibberend op een bankje op het station 
syntaxen doornamen. Heel erg bedankt voor je vertrouwen en je steun, in mijn 
werk, maar ook privé.   
 
De leden van de promotiecommissie prof.dr. M.A. Boermeester, dr. H.W. 
Elzevier,  prof.dr. J.B.L. Hoekstra, prof.dr. M.D. de Jong, prof.dr. J.W.M. van 
der Meer, dr. J.A. Schouten wil ik bedanken voor het kritisch beoordelen van 
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mijn proefschrift en voor de bereidwilligheid zitting te nemen in de 
promotiecommissie. 
 
Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan alle 19 deelnemende ziekenhuizen, 
de contactpersonen van de afdelingen Interne Geneeskunde en Urologie in het 
bijzonder. Zij maakten het mogelijk dat wij de verbeterstrategieën in hun 
ziekenhuis konden onderzoeken en waren tevens zelf ‘studieobject’ omdat we 
evalueerden welke verbeteracties zij op hun afdeling uitrolden. Voor een 
overzicht van de participerende ziekenhuizen verwijs ik naar de in dit 
proefschrift opgenomen ‘lijst van deelnemende centra’. Voorts wil ik de 
secretaresses en polikliniekassistenten bedanken die hielpen met het opvragen 
en zoeken van statussen en werkplekken voor ons creëerden die eigenlijk niet 
bestonden. 
 
Graag bedank ik ook mijn mede-auteurs voor hun bijdragen aan de studies uit 
mijn proefschrift. Beste Ronald (dr. R.B. Geskus), jouw statistische expertise 
deed mij soms duizelen, maar heeft mijn studies naar een hoger niveau getild. 
Bedankt voor jouw geduld en de hulp die je me bood als ik weer eens vastliep.  
Beste Reinier (drs. R.P. Akkermans), jouw ervaring met kwaliteit van zorg 
onderzoek in combinatie met kennis van statistiek maakte dat ik meerdere keren 
bij je heb aangeklopt voor hulp. Dank dat je dan tijd wilde maken en mee wilde 
denken. Ik ben blij dat dit heeft geleid tot een mooie publicatie. Beste Brent (dr. 
B.C. Opmeer), dank voor je waardevolle bijdragen aan meerdere van mijn 
studies en je hulp bij het eindverslag voor mijn onderzoekssubsidie. Beste Theo 
(dr. T.M. de Reijke), jij hebt een belangrijke rol gespeeld bij het includeren van 
de Urologie afdelingen in al mijn studies. Daarnaast bedank ik je voor de 
prettige samenwerking waarin we mooie artikelen tot stand hebben gebracht. 
Beste Ellen (dr. E.E. Stobberingh), jij was betrokken bij mijn eerste artikel, 
dank voor je waardevolle feedback! Dr. L. Spanjaard en prof.dr. J.W. Mouton 
bedank ik voor hun bereidheid om op verschillende momenten mijn vragen te 
beantwoorden.  
 
I would like to express special thanks to prof. H. Grundman and dr. M. 
Ciccolini for our fruitful collaboration on the DRI manuscript. 
 
Gelukkig hoefde ik de 4000 patienten niet alleen te includeren en werd ik bij de 
dataverzameling geholpen door Melissa, Evelien en José. Dames, ik ben jullie 
dankbaar voor de bergen statussen die jullie hebben onderzocht, maar ook voor 
de gezelligheid tijdens die vaak lange dagen. De overnachtingen in de Stayokay 
van Sneek en het heuse hotel in Nijmegen vergeet ik nooit! 
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Twee belangrijke personen naar wie mijn speciale dank uitgaat, zijn de 
onderzoekers wiens studie(s) de basis vormen voor de studies in dit proefschrift.  
Jeroen, jouw studies naar het verbeteren van de kwaliteit van antibioticagebruik 
bij lage luchtweginfecties waren geweldige voorbeelden voor mij. Jouw 
proefschrift is inmiddels helemaal verfommeld, zoveel heb ik erin gebladerd! In 
het begin van mijn onderzoekstijd heb ik je enkele keren ontmoet. Ik bewonder 
de manier waarop jij als arts de kliniek en kwaliteit van zorg verenigt en ik vind 
het heel bijzonder dat jij in mijn commissie zitting neemt. 
Gonneke, jij ontwikkelde de kwaliteitsindicatoren die de cruciale 
meetinstrumenten zijn in veel van mijn studies. Je liet je werk heel netjes en 
georganiseerd voor mij achter en daar ben ik je dankbaar voor. Hopelijk werken 
we in de toekomst nog eens samen! 
 
Kwaliteit van zorg onderzoeken is een vak apart. Zeer leerzaam was het daarom 
om deel te mogen nemen aan de kennisgroep bijeenkomsten bij IQ Healthcare 
en het in de wandelgangen overleggen met diverse onderzoekers van dit 
instituut. Dank! 
 
Momenteel ben ik werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, waar 
ik als onderdeel van mijn opleiding tot internist een half jaar op de afdeling 
Cardiologie werk. Ik wil mijn collegae bedanken voor de tijd die ik krijg om 
mijn promotie af te ronden en ik ben het bijzondere duo Ruud en Konstantin 
dankbaar voor hun steun en interesse. 
 
En dan… mijn onderzoeksmaatjes uit het AMC! Mariëlle, Thomas en Olivier, 
met jullie werkte ik maar kort samen, maar wel lang genoeg om af en toe met 
elkaar te lunchen. Fijn dat ik nu net als jullie ‘zo’n boekje’ heb! Esther en 
Karien, dank voor de gezellige momenten op F4 en plein G. Hanneke, jou 
bedank ik daar ook voor, maar met jou ga ik natuurlijk ook nog eens de Mud 
Masters doen! En ik wil op de hoogte blijven van je avonturen en publicaties 
(lieve nerd☺). Tot slot mijn collegaatjes die stiekem ook vriendinnetjes zijn. 
Lieve Marlous, knappe onderzoeker, harde werker en zó fijn dat je jouw F4-
kamertje inclusief goede vibe aan me overdroeg. Lieve Caatje1, wervelwind, 
charme kind, ik krijg altijd zoveel energie van jou, heerlijk dat jouw promotie 
ook nabij is. Lieve Caatje2, wat was het fijn om samen te werken en te kunnen 
overleggen. Over indicatoren, syntaxen, kwaliteit van zorg, koffie, mannen, 
festivals en zo meer. Ben dol op jou! Dank je wel dat jij mijn paranimf wilt zijn! 
 
Dit dankwoord is niet compleet zonder dat ik al mijn lieve familie en vrienden 
bedank voor de interesse die zij in de afgelopen jaren toonden in mijn 
onderzoek. Dank voor jullie luisterend oor en natuurlijk jullie eigen verhalen!  
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Als allerlaatste wil ik de mensen dichtbij me noemen die mij zo geweldig 
hielpen. Lieve papa, 15 jaar geleden keek jij mijn geschiedeniswerkstuk over de 
Praagse Lente na en nu lees je mijn proefschrift door. Het zegt iets over jouw 
brede interesses, maar zeker ook over jouw onvoorwaardelijke steun. Je stelt 
een kritische vraag en maakt een grapje. Dank dat je er altijd bent.   
Lieve mama, dit proefschrift is iets meer voor jou dan voor ieder ander. Ik ben 
zo blij dat ik het aan je kan geven! Dank je wel dat je me hebt leren doorzetten, 
en dat ik nog steeds zoveel van je mag leren.  
Lieve Steffie, lieve Lijntje, wat is het fijn om zulke lieve zusjes te hebben. De 
één dichtbij, die mag mijn paranimf zijn… De ander ver weg, die helpt mij bij 
de lay-out… Dank jullie wel, ik ben echt heel trots op jullie. En op Annetje en 
Femmie, ik hoop dat jullie straks weer dichterbij wonen. 
 
Met mijn hoofd in de wolken en plannen voor nog honderdduizend jaar.  
Lieve Djurre en Keeke, dat voel ik bij jullie. Ik heb jullie meer dan lief. 
   




