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Summary

Chapter 1 describes the context in which this thesis was written. In 2008, the 
Health Council of the Netherlands stated that the current healthcare provision 
for older people was inadequate, fragmented and not designed to meet the 
needs of older people with multiple chronic conditions. Hence, in 2008 the 
Dutch Government launched the National Care for the Elderly Programme. 
In 2009, a new report from the Health Council focused on daily functioning. 
Prevention or postponement of disability in daily functioning might contribute to 
living independent in the community for as long as possible with preservation 
of quality of life and  reduced per capita healthcare costs.  A more preventive 
approach in primary care (proactive care), compared to the demand driven 
care for older people (reactive care) might help to maintain daily functioning 
and timely identified values, needs and preferences of community-dwelling 
older people. The aim of this thesis is to improve primary care for community- 
dwelling older people in the Netherlands. First, by improving the general 
health and daily functioning of community-dwelling older people; second, by  
exploring the experiences of older people with nurse-led multifactorial care; 
and third by assessing per capita healthcare costs of older people.

Therefore we developed a three-step FIT care model. The first step was the 
selection of the target population. We modified and validated the Identification 
of Seniors At Risk (ISAR) screening questionnaire to identify older people 
at increased risk of functional decline in primary care. This resulted in the 
ISAR-Primary Care (ISAR-PC) screening instrument. The second step in the 
FIT care model was a comprehensive geriatric assessment (CGA), including 
recognition and prioritisation of geriatric conditions by older people. The third 
step was to make an individually tailored care plan including multifactorial 
interventions coordinated by a trained community-care registered nurse 
(CCRN). 

In chapter 2 the effects of nurse-led multifactorial care (the FIT care model) 
on the onset of new disabilities in community-dwelling older people are 
presented. Eleven general practices (n=1,209 participants) were randomised 
to the intervention group, and thirteen general practices (n=1,074 participants) 
were randomised to the control group. Participants aged ≥ 70 years were at 
increased risk of functional decline based on a score ≥ 2 points on the ISAR-
PC. Participants in the intervention group received a CGA, and individually 
tailored multifactorial interventions coordinated by a trained CCRN with 
multiple follow-up home visits. At baseline, the median age of the participants 
was 82.7 years (IQR 77.0–87.1). The adjusted intervention effect on disability 
was -0.07 (95% confidence interval -0.22 to 0.07; p=0.33). No intervention 
effects were found for the secondary outcomes: health-related quality of life, 
hospitalisation, and mortality. 
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Chapter 3 describes how multiple chronic conditions (MCC) affect personal 
views and the process of shared decision making in community-dwelling 
older people. Using the CGA, 547 community-dwelling older people were 
asked five questions about what they perceived important in terms of ageing, 
worries, their future, healthy ageing and quality of life. The personal views that 
were communicated most often were the association of ageing with (further) 
functional decline, acceptance of ageing and worries about limitations and 
family. A healthy lifestyle, staying active, maintaining social contacts and a 
positive attitude were considered prerequisites to healthy ageing. The ability 
to do what one wants to do, good health and social contacts contribute to 
quality of life. Older people with and without MCC addressed many of the 
same topics regarding the ageing process but an important difference was 
that persons with MCC had more worries, had a more negative view on the 
future and especially feared further physical deteriorations and limitations. 

Chapter 4 reports on a qualitative study exploring community-dwelling 
older peoples’ experiences and views on nurse-led comprehensive geriatric 
assessment and care coordination. We conducted semi-structured interviews 
with fifteen participants from the intervention group of our cluster-randomised 
clinical trial (RCT). A thematic analysis was used. Participants appreciated 
nurse-led comprehensive geriatric assessment and care coordination 
because of the feeling to be looked after.  The attention to their psychosocial 
needs and well-being strengthened their relation with the general practice 
and routine check-ups contributed to feeling of reassurance. Although 
participants thought that nurses could take over some primary care tasks, 
they felt that the surveillance of their medical care should remain in the hands 
of the GP.

Chapter 5 presents the prevalence of geriatric conditions identified in the CGA 
and the recognition by community-dwelling older people with an increased 
risk of functional decline (n=934). Out of 32 geriatric conditions, the median 
number of identified geriatric conditions per participant was 8 (IQR 6-11) and 
the median number of geriatric conditions that were recognised was 1 (IQR 
0-2). Functional dependency was the most commonly identified geriatric 
condition. Pain was the most widely recognised condition. Other conditions 
such as hypertension, constipation and alcohol substance misuse were 
infrequently recognised as a problem by older people themselves. 

Chapter 6 focusses on the accuracy and clinical meaning of changes in 
daily functioning in community-dwelling older people measured with the Katz-
ADL index score and Lawton IADL scale. Therefore we estimated the minimal 
important change (MIC) and the minimal detectable change (MDC) of the 
Katz-ADL index score and Lawton IADL scale, using different calculation 
methods (anchor-based and distributional methods). We included 3184 
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participants out of our RCT and 51 participants of a cohort study. Anchor-
based MICs of the Katz-ADL index score were 0.47 points, while distributional 
MICs ranged from 0.18 to 0.47 points. Similarly, anchor-based MICs of the 
Lawton IADL scale were between 0.31 and 0.54 points and distributional 
MICs ranged from 0.31 to 0.77 points. The MIC of both the Katz-ADL index 
and the Lawton IADL scale lie around half a point. 

Chapter 7 presents the costs associated with transitions in disability in a 
population of community-dwelling older people. Data from our RCT were used 
for this study. In addition to the RCT we also included participants without an 
increased risk of functional decline based on the ISAR-PC and defined four 
transitions in disability at 12 months of follow-up: 1) stable without limitations 
(n= 2580); 2) stable with limitation(s) (n=1258); 3) functional improvement 
(n=1127); and 4) functional decline (n= 1699). Mean total excess healthcare 
costs per person relative to 1) those without limitations were 2) EUR 3071 
(SE 919) for participants in the stable with limitation(s) category, 3) EUR 
5036 (SE 1092) for those with functional improvement, and 4) EUR 9416 (SE 
1373) for participants with functional decline. In all categories, hospitalisation 
accounted for most of the excess costs. We concluded that during 12 months 
follow-up, community-dwelling older people with changes in daily functioning 
had high mean excess healthcare costs per person relative to those who 
remained stable without limitations.

Chapter 8 provides an overview of changes in hospital mortality and 30-
day post-discharge mortality between 2000 and 2009 in acutely admitted 
older patients in the Netherlands. The participants included 263,746 older 
people, who were acutely admitted for acute myocardial infarction (AMI), 
heart failure (HF), stroke, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia 
or hip fracture. For all six diagnoses, the mortality from admission to 30 days 
post-discharge declined between 2000 and 2009. The decline ranged from 
a relative risk ratio of 0.41 (95% confidence interval 0.38–0.45) for AMI to 
0.77 (0.73–0.82) for HF. Hospital mortality decreased for all six diagnoses. 
Compared to 2000, the decline in hospital mortality in acutely admitted older 
patients was largely attributable to the lower in-hospital mortality, while the 
change in the mortality from discharge to 30 days post-discharge depended 
on the diagnosis. 

Chapter 9 presents a general discussion of the main findings. The general 
discussion includes a reflection on three main explanations why the FIT study 
did not reveal an effect of a one-year nurse-led multifactorial intervention 
on the primary and secondary outcomes: 1) insufficient alignment between 
intervention and outcomes, 2) the potential for improvement of proactive and 
nurse-led multifactorial primary care for older people in the Netherlands and 3) 
the adaptation time of new interventions. The methodological considerations 
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include a reflection on 1) performing an RCT in a changing landscape of 
primary care for older people, 2) finding the optimal target population and 
3) outcome assessment. The main explanations and the methodological 
reflections are followed by potential implications for clinical practice, education 
and research. 
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Hoofdstuk 1 beschrijft de context waarin dit proefschrift is geschreven. In 
2008 stelde de Nederlandse Gezondheidsraad dat de zorg voor ouderen 
inadequaat en gefragmenteerd was en niet voldeed aan de behoeftes 
van ouderen met meerdere chronische ziektes. Daarom lanceerde de 
Nederlandse overheid in 2008 het Nationaal Programma Ouderenzorg. In 
2009 volgde een nieuw rapport van de Gezondheidsraad met een focus 
op dagelijks functioneren. Preventie of het uitstellen van beperkingen in het 
dagelijks functioneren draagt mogelijk bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen van thuiswonende ouderen waarbij kwaliteit van leven behouden blijft 
en per capita kosten gereduceerd kunnen worden. Een meer preventieve 
aanpak in de eerste lijn (proactieve zorg), vergeleken met vraaggestuurde 
zorg  (reactieve zorg) helpt mogelijk bij het behoud van dagelijks functioneren 
en het tijdig identificeren van waarden, behoeften en voorkeuren van 
thuiswonende ouderen. Het doel van dit proefschrift is het verbeteren van 
eerstelijnszorg voor thuiswonende ouderen in Nederland. Ten eerste door 
het verbeteren van de algehele gezondheid en het dagelijks functioneren bij 
thuiswonende ouderen; ten tweede door het exploreren van de ervaringen 
van thuiswonende ouderen met multifactoriële zorg, gecoördineerd door een 
verpleegkundige; en ten derde, door het in kaart brengen van de per capita 
kosten in de gezondheidszorg voor ouderen. 

Om deze reden hebben we het drie-staps FIT (Functiebehoud In Transitie) 
zorgmodel ontwikkeld. De eerste stap was de selectie van de doelgroep. 
We modificeerden en valideerden het screeningsinstrument genaamd 
‘Identification of Seniors At Risk’ (ISAR) om ouderen met een verhoogd risico 
op functieverlies in de eerste lijn te kunnen identificeren. Dit resulteerde 
in de ISAR-PC (ISAR-Primary Care). De tweede stap in het FIT zorgmodel 
was het compleet geriatrisch assessment (CGA), inclusief de herkenning 
en prioritering van geriatrische condities door ouderen zelf. De derde stap 
was het opstellen van een individueel zorgplan op maat met multifactoriële 
interventies, gecoördineerd door een geschoolde en geregistreerde 
verpleegkundige in de eerste lijn. 

In hoofdstuk 2 worden de effecten gepresenteerd van multifactoriële 
zorg, gecoördineerd door een verpleegkundige (het FIT zorgmodel) op 
het ontwikkelen van nieuwe beperkingen bij thuiswonende ouderen. 
Elf huisartsenpraktijken (n=1209 deelnemers) werden na randomisatie 
toegewezen aan de interventiegroep en dertien huisartsenpraktijken (n=1074 
deelnemers) werden na randomisatie toegewezen aan de controlegroep. 
Deelnemers met een leeftijd van 70 jaar of ouder hadden een verhoogd risico 
op functieverlies op basis van een score van 2 of meer punten op de ISAR-
PC. Deelnemers in de interventiegroep kregen een CGA en een individueel 
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zorgplan op maat met multifactoriële interventies en meerdere huisbezoeken, 
gecoördineerd door een daartoe geschoolde verpleegkundige. Aan het begin 
van de studie was de mediaan leeftijd van de deelnemers 82.7 jaar (IQR 
77.0-87.1). Het gecorrigeerde effect van de interventie op beperkingen was 
-0.07 (95% betrouwbaarheidsinterval -0.22 tot 0.07; p= 0.33). Er werd ook 
geen verschil in effect gevonden op de secundaire uitkomsten: gezondheid 
gerelateerde kwaliteit van leven, ziekenhuisopname en sterfte. 

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de aanwezigheid van meerdere chronische 
condities (MCC) een invloed kan hebben op persoonlijke waarden en het 
proces van gedeelde besluitvorming.  Door middel van het CGA werden 
vijf vragen gesteld aan 547 thuiswonende ouderen. Deze vragen gingen 
over wat zij belangrijk vinden als het gaat om ouder worden, hun zorgen, 
de toekomst, gezond ouder worden en kwaliteit van leven. De persoonlijke 
waarden die het meest werden gecommuniceerd waren de associatie van 
ouder worden met (verder) functieverlies, acceptatie van het ouder worden en 
zorgen over beperkingen en over familie. Een gezonde leefstijl, bezig blijven, 
het behoud van sociale contacten en een positieve houding werden gezien 
als voorwaarden om gezond ouder te kunnen worden. De mogelijkheid om te 
kunnen doen wat je wilt doen, een goede gezondheid en sociale contacten 
dragen bij aan kwaliteit van leven. Ouderen met en ouderen zonder MCC 
adresseerden veelal dezelfde onderwerpen als het gaat om het proces van 
ouder worden, maar een belangrijk verschil was dat ouderen met MCC zich 
meer zorgen maakten, meer negatief naar de toekomst keken en vooral bang 
waren voor verdere fysieke achteruitgang en beperkingen. 

Hoofdstuk 4 rapporteert een kwalitatieve studie waarin de ervaringen 
van thuiswonende ouderen met het CGA en zorg gecoördineerd door een 
verpleegkundige worden geëxploreerd. We hielden semigestructureerde 
interviews met vijftien deelnemers uit de interventiegroep van ons ons cluster 
gerandomiseerde onderzoek (RCT). Een thematische analyse methode 
werd gebruikt. Deelnemers waardeerden de verpleegkundige geriatrische 
zorg vanwege het gevoel in de gaten te worden gehouden. De aandacht 
voor hun psychosociale behoeften en welzijn versterkte de relatie met 
de huisartsenpraktijk en routine controles droegen bij aan een gevoel van 
geruststelling. Hoewel deelnemers vonden dat de verpleegkundige bepaalde 
taken kan overnemen van de huisarts, moet, volgens de deelnemers, de 
surveillance en medische zorg in handen blijven van de huisarts.

Hoofdstuk 5 presenteert de prevalentie en herkenning van geriatrische 
condities geïdentificeerd met het CGA bij thuiswonende ouderen met een 
verhoogd risico op functieverlies (n=934). Gebaseerd op 32 geriatrische 
condities, was de mediaan van het aantal geïdentificeerde geriatrische 
condities per deelnemer 8 (IQR 6-11) en de mediaan van het aantal geriatrische 
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condities dat werd herkend door de oudere 1 (IQR 0-2). Functionele 
beperkingen werden het meest geïdentificeerd als geriatrische conditie door 
de verpleegkundige. Pijn werd het meest herkend als probleem door ouderen 
zelf. Andere condities, zoals hypertensie, constipatie en alcohol en middelen 
misbruik werden het minst herkend als een probleem door ouderen zelf. 

Hoofdstuk 6 focust op de accuraatheid en klinische relevantie van 
veranderingen in dagelijks functioneren bij thuiswonende ouderen gemeten 
met de Katz-ADL index en de Lawton IADL schaal. Daarvoor hebben we 
een schatting gemaakt van de minimaal relevante verandering (minimal 
imporant change; MIC) en de minimaal meetbare verandering (minimal 
detectable change; MDC). Hiervoor gebruikten we verschillende methoden. 
We includeerden 3184 deelnemers uit onze RCT en 51 deelnemers uit onze 
cohort studie. Op een anker gebaseerde MIC’s van de Katz-ADL waren 0.47 
punten, terwijl de op distributie gebaseerde methoden varieerden van 0.18 tot 
0.47 punten. Op anker gebaseerde MIC’s van de Lawton IADL schaal lagen 
tussen de 0.31 en 0.54 punten en op distributie gebaseerde MIC’s varieerden 
van 0.31 tot 0.77 punten. De MIC van zowel de Katz-ADL index score en de 
Lawton IADL schaal liggen rond een half punt. De MDC blijkt afhankelijk te 
zijn van de grootte van de studiepopulatie. 

Hoofdstuk 7 presenteert de kosten die geassocieerd zijn met transities in 
functioneren bij thuiswonende ouderen. Data van onze RCT werden gebruikt 
voor deze studie. In aanvulling op de RCT includeerden we voor deze studie 
ook deelnemers zonder een verhoogd risico op functieverlies gebaseerd op 
de ISAR-PC en we definieerden vier mogelijke transities in functioneren na 
12 maanden follow-up: 1) stabiel zonder beperkingen (n=2580); 2) stabiel 
met beperking(en) (n=1258); 3) verbetering in functioneren (n=1127); en 
4) functieverlies (n=1699). De gemiddelde totale extra kosten per persoon 
vergeleken met 1) ouderen zonder beperkingen waren 2) EUR 3071 (SE 
919) voor deelnemers in de categorie stabiel met beperkingen, 3) EUR 
5036 (SE 1092) voor deelnemers die verbeterden in functioneren en 4) EUR 
9416 (SE 1373) voor deelnemers met functieverlies. In alle categorieën 
droeg ziekenhuisopname het meest bij aan de totale extra kosten. We 
concludeerden dat gedurende 12 maanden follow-up, thuiswonende ouderen 
met veranderingen in dagelijks functioneren hoge gemiddelde kosten hadden 
vergeleken met deelnemers die stabiel bleven zonder beperkingen. 

Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van veranderingen in ziekenhuissterfte en 
sterfte binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis tussen 2000 en 2009 
bij acuut opgenomen ouderen patiënten in Nederland. Deelnemers waren 
263.746 ouderen die acuut waren opgenomen met een acuut myocardinfarct, 
hartfalen, beroerte, COPD, pneumonie of heupfractuur. Voor alle zes 
opnamediagnoses nam sterfte vanaf opname tot 30 dagen na ontslag af 
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tussen 2000 en 2009. De afname varieerde van een relatief risico van 0.41 
(95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0.38-0.45) voor acuut myocardinfarct, 
tot 0.77 (95% BI 0.73-0.82) voor hartfalen. Sterfte tijdens ziekenhuisopname 
nam af voor alle zes de diagnoses. Vergeleken met 2000, werd de afname 
in ziekenhuissterfte bij acuut opgenomen oudere patiënten grotendeels 
bepaald door de afgenomen sterfte tijdens ziekenhuisopname, terwijl de 
verandering in sterfte van ontslag tot 30 dagen na ontslag afhankelijk was 
van de diagnose. 

Hoofdstuk 9 presenteert de algemene discussie van de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift. De algemene discussie bevat een 
reflectie op de drie belangrijkste verklaringen waarom de FIT studie geen 
effect heeft aan kunnen tonen op een 12 maanden durende multifactoriële 
interventie, gecoördineerd door een verpleegkundige, op de primaire en 
secundaire uitkomsten: 1) onvoldoende afstemming tussen de interventie 
en de uitkomsten, 2) de potentie voor verbetering van proactieve zorg en 
multifactoriële zorg voor ouderen gecoördineerd door een verpleegkundige 
in Nederland en 3) de adaptatie van nieuwe interventies die tijd kost. De 
methodologische overwegingen bevatten een reflectie op 1) het uitvoeren van 
een RCT in een veranderend landschap van eerstelijns zorg voor ouderen, 2) 
het vinden van de optimale doelgroep en 3) het meten van uitkomsten. De 
belangrijkste verklaringen en methodologische reflecties worden gevolgd door 
potentiële implicaties voor de dagelijkse praktijk, onderwijs en onderzoek. 
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In de afgelopen jaren heb ik ontzettend veel mensen leren kennen. Velen 
hebben mij geholpen, op wat voor manier dan ook. Op deze plek wil ik 
iedereen met wie ik heb samengewerkt en die op enige wijze heeft bijdragen 
aan het tot stand komen van dit proefschrift hartelijk bedanken. Iedereen bij 
naam noemen en bedanken lijkt onmogelijk. Toch wil ik een aantal van jullie 
in het bijzonder bedanken: 

Mijn promotor, prof. dr. Sophia de Rooij. Ik kan me ons eerste gesprek nog 
goed herinneren. Wat was het fijn om te zien dat er nog iemand zo enthousiast 
kon zijn over ouderenzorg. Aan promoveren wilde ik toen nog niet denken, er 
moest zoveel gebeuren als ik jouw ambitieuze ideeën aanhoorde. Dankjewel 
voor al je inspiratie, betrokkenheid en kritische blik. 

Mijn copromotor, prof.(!) dr. Bianca Buurman. Je hebt me begeleid van 
onderzoeksverpleegkundige naar promovenda en nu uiteindelijk doctor. Het is 
ontzettend fijn dat het contact zo laagdrempelig is. Je bent een inspiratiebron 
voor me. Dankjewel voor het vertrouwen en voor alle mogelijkheden die je 
me hebt geboden. Ik kijk er naar uit om ook in de toekomst samen te blijven 
werken. 

Mijn copromotor, dr. Eric Moll van Charante. Met jouw kennis, rust, 
vriendelijkheid en humor weet jij ieder overleg tot leerzame feestjes te maken. 
Je grote betrokkenheid bij alle artikelen door middel van kritische vragen en 
uitgebreide feedback heb ik enorm gewaardeerd. 

Dr. Jacqueline Suijker. Wat was het fijn een partner in crime te hebben 
tijdens dit mega project. Dat hebben we toch maar ‘even’ mooi neergezet. 
Ik heb bewondering voor hoe je de afgelopen jaren een promotie, een 
huisartsopleiding en een gezin kon combineren. 

José de Koning. Herinner jij je ook nog de geweldige tijden op kamer F4-
108? Tussen alle dozen, brieven, enveloppen, Excel-bestanden en studenten 
hebben we het mede dankzij jou voor elkaar gekregen om de hele studie te 
organiseren en coördineren. 

Alle ouderen en hun mantelzorgers in de regio Noord-Kennemerland, 
IJmuiden, Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuidoost en Almere: hartelijk dank 
voor uw moeite om steeds maar weer de enorme vragenlijsten in te vullen 
en de verpleegkundigen thuis te ontvangen voor allerlei vragen en testjes 
(de looptest en handknijpkracht vond u stiekem het leukst). Zoals velen van 
u zelf ook aangaven, u deed eigenlijk niet mee voor uzelf, maar vooral voor 
uw huisarts of voor andere ouderen, ter verbetering van de ouderenzorg in 
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Nederland. Dank dat u daar een bijdrage aan heeft willen leveren. 

Zonder betrokkenheid en hulp van Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland 
had dit onderzoek niet mogelijk geweest. Paul Witteman en Jacco Rempe, 
dank jullie wel voor jullie bereidheid om dit onderzoek mede mogelijk te maken. 
Melinda van Moorst, jouw hulp bij de organisatie en uitvoer van dit onderzoek 
was onmisbaar. Vanuit de deelnemende huisartsenpraktijken hebben we in 
totaal meer dan tienduizend ouderen mogen benaderen. Graag wil ik daarom 
de huisartsen van de volgende praktijken bedanken voor hun bereidheid om 
deel te nemen aan dit onderzoek: De Bergense Huisartsen, Huisartsenpraktijk 
Bok en Grapendaal, Huisartsenpraktijk Rietveld, Huisartsenpraktijk Gianotten, 
Huisartsenpraktijk Duif, Huisartsenpraktijk den Engelsen, Huisartsenpraktijk 
Hoog en Laag, Huisartsenpraktijk Egmond aan Zee, Huisartsenpraktijk 
Noordhof, Huisartsenpraktijk Sonnenberg, Huisartsenpraktijk Walvis, 
Huisartsenpraktijk Braak, Praktijk de Watertoren, Huisartsen Faber en Falke, 
Huisartsen het Baken, Huisartsenpraktijk Nederhof, Huisartsenpraktijk 
Duindoornplein, Huisartsenpraktijk Bruce, Huisartsenpraktijk Jonker 
en Koetsier, Huisartsenpraktijk Amsterdam Noord, Huisartsenpraktijk 
Heimansweg, Huisartsenpraktijk Franken, Medisch Centrum Spelderholt, 
Gezondheidscentra Amsterdam Zuid-Oost, en Zorggroep-Almere. Wat goed 
om te zien dat er ook echt wat gebeurt met de resultaten van het onderzoek.

Wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Voor dit onderzoek bezochten 
jullie ruim vijftienhonderd ouderen meerdere malen thuis. Annaleen, Iris, Ilona, 
Maaike, Geralda, Anne-Marie, Tamara, Danielle, Annemieke, Emmarike, Lida, 
Jeroen, Irene, Janna, Marijke, Anja, Ger, Isaura, Francien, Francisca, Mieke, 
Ida, Welmoed, Odette en Saboohi, jullie zorgden ervoor dat de interventie 
daadwerkelijk werd uitgevoerd en daarmee zijn jullie één van de belangrijkste 
elementen van de hele interventie. Hartelijk dank voor het enthousiasme 
waarmee jullie nieuwe ontwikkelingen binnen de ouderenzorg aanpakken. 
Jullie zijn een onmisbare brug tussen wetenschap en praktijk. 

Ouderenmonitors; mw A. Cornelis, dhr  W. van Lint, mw D. van Lint, mw R. 
van Delden, mw J. van Diepen, mw H. Herpers, mw K. Bergmans, dhr J. van 
der Vis, mw S. Boerlage, mw G. de Vries, dhr W. Schuijlenburg en wijlen mw 
W. Keman, bijna iedere maand zagen we elkaar. Wat is uw input waardevol 
voor onze projecten. De stem van de ouderen laten horen in het onderzoek 
en bij de implementatie, dat is zeker gelukt! (maar het kan altijd beter, hoor ik 
u nu al zeggen).  

Mede auteurs, in het bijzonder Gerben ter Riet, Judith Bosmans, Jeannette 
Pols, Ruth Pel-Littel en Janet MacNeil Vroomen, dank jullie wel voor de 
samenwerking, inspiratie en deskundigheid. Ook wil ik graag Anouska 
Kruithof, Nienke Hoogteijling, Eva Hoff en Wietske Bol bedanken voor de 
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inhoudelijke bijdrage aan dit proefschrift.  

De overige leden van de promotiecommissie prof. dr. W. Scholte op Reimer, 
prof. dr. D. Willems, prof. dr. J. van Weert, prof. dr. C. Hertogh, dr. N. van der 
Velde en dr. N. Bleijenberg wil ik hartelijk danken voor het beoordelen van 
mijn proefschrift en het opponeren. 

Collega’s en oud-collega’s van de afdeling ouderengeneeskunde, zonder 
jullie had ik het nooit zo lang volgehouden. Lucienne, Rosanne, Isabelle, 
Marije, Lotta, Marlies, Marlien, Özgül, José H, Jacqueline K, Astrid, Juliette, 
Hanna, Marieke, Remco, Rosa, Marjolein P,  Liesbeth, Suzanne, Renate, Sofie, 
Kim, Rikie, Annemarie, Alice, Jeroen, Limke, Nancy, Annemarieke, Barbara, 
Erja, Marjolein vd Z, Rita, Josephine en alle anderen, dank jullie wel voor jullie 
hulp, steun, adviezen en gezelligheid. 

Studenten van de afdeling ouderengeneeskunde, in het bijzonder Saskia, 
Nicole, Annika, Paulien, Anna, Judith, Francien, Femke, Floor, Arjen, Sanne 
en Wendy. Jullie hulp is van grote waarde geweest. Zonder jullie waren we 
nu nog bezig geweest met het verzendklaar maken van de tienduizenden 
vragenlijsten, het invoeren van alle data, het controleren, het bellen en de 
huisbezoeken. Wat hebben we jullie toch allemaal aangedaan met het saaie 
invoerwerk en de zware tassen die jullie op een ov-fiets meenamen naar een 
huisbezoek in een dorp waar geen treinstation te vinden is? Bedankt voor 
jullie inzet! 

Collega’s en studenten van de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool 
van Amsterdam. Ik wil jullie bedanken voor jullie interesse in mijn onderzoek. 
Speciale dank ben ik verschuldigd aan mijn kamergenoten (voordat er 
flexplekken waren; hoewel het voor de indeling niet veel uitmaakt); Anna, 
Inke, Ype, Gerdien, Marjolein en Yvonne, van jullie kreeg ik de mentale 
ondersteuning die zelfs ik soms nodig had. Ook wil ik graag mijn eigen team 
jaar 3-4 bedanken, met Sanne als teamcoördinator (dank voor de eerste 
versie van mijn proefschrift in surprise vorm). Het management, Corine, 
Judith en Jolanda, dank jullie wel voor de mogelijkheden om mij verder te 
ontwikkelen. Ook wil ik Margriet van Iersel bedanken, jij begeleidde mij bij de 
eerste stappen in onderwijsland. En wat is samen schrijven met jou toch fijn! 

Patricia Jepma, je begon als één van de studenten bij de FIT studie en nu ben 
je collega docent en promovenda. Samen krijgen we echt heel veel gedaan. 
En wat is het fijn om de goede en minder goede momenten te kunnen delen 
als het even nodig is. Dankjewel dat je altijd voor me klaarstaat, ook nu weer 
als paranimf tijdens mijn promotie. Nu op naar je eigen promotie!
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Lieve familie, vrienden en vriendinnen. Ook jullie verdienen een klein plekje 
in dit dankwoord. Dank jullie wel voor jullie interesse in mijn onderzoek, de 
afleiding en het gevoel van thuiskomen in het Westland (ja, ook Dalfsen voelt 
een beetje als thuiskomen in het Westland). 

Lieve Richard, je bent als grote broer altijd een voorbeeld voor me geweest. 
Een paar jaar geleden mocht ik jou bijstaan als paranimf bij jouw promotie en 
wat fijn dat je nu ook bij mij paranimf wilt zijn. 

Lieve pap en mam, dank jullie wel voor alle mogelijkheden en kansen die ik 
van jullie heb gekregen. Jullie hebben mij altijd gestimuleerd en gaven mij de 
ruimte om mezelf te blijven ontwikkelen. Zie hier het resultaat! 

Lieve Jasper, het is gelukt! (ook al wist jij natuurlijk al lang dat het zou gaan 
lukken). Jouw vertrouwen, liefde en geduld is van onschatbare waarde.  
Samen met jou letterlijke en figuurlijke hoogte en dieptepunten kunnen delen 
is ontzettend fijn. Zichtbaar en onzichtbaar heb je veel bijgedragen aan dit 
proefschrift, waarvoor heel veel dank. 

Dit mooie avontuur is nu ten einde gekomen, het is tijd om nieuwe avonturen 
te laten beginnen!



183

Curriculum vitae    

Curriculum Vitae

Marjon van Rijn werd op 11 januari 1986 geboren in Maasdijk. Na het behalen 
van haar VWO-diploma aan de Interconfessionele Scholengemeenschap het 
Westland in Naaldwijk, is zij in 2004 begonnen aan de HBO-V aan de Hogeschool 
Rotterdam. Tijdens stages in een verpleeghuis, de thuiszorg en in het ziekenhuis 
ontwikkelde zij haar enthousiasme voor ouderenzorg. In 2008 rondde zij de 
HBO-V af en begon aan de (pre)master gezondheidswetenschappen aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Ondertussen bleef zij als verpleegkundige 
werken op de afdeling interne geneeskunde van het Reinier de Graaf Gasthuis 
in Delft. Na het behalen van haar master gezondheidswetenschappen in 
2010 startte zij als onderzoeksverpleegkundige op de afdeling geriatrie/
ouderengeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. 
In deze functie coördineerde Marjon de opzet en uitvoer van de FIT studie. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een promotietraject. Vanaf 2014 combineerde 
Marjon haar promotieonderzoek met de functie van docent verpleegkunde 
aan de Hogeschool van Amsterdam. Marjon heeft de ambitie om in de 
toekomst onderzoek, onderwijs en praktijk te (blijven) combineren.
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