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Dankwoord 

Een concept wat centraal stond in het ontwikkelen van de op maat gemaakte 

multimediale interventie, is synergie. Volgens het een online woordenboek is een 

synergie-effect het gevolg van een samenwerking waarbij het effect van het totaal groter 

is dan wat de afzonderlijke partijen bereikt zouden hebben. Tijdens mijn promotie ben ik 

zoveel mensen dankbaar en ik mag wel zeggen dat door de support van, en samenwerking 

met mijn begeleiders en collega’s, vrienden en familie mijn proefschrift velen malen beter 

is geworden dan wanneer ik het alleen gedaan zou hebben.  

 

Allereerst wil ik beginnen met het bedanken van mijn begeleiders en ik zal dit doen aan de 

hand van de volgorde waarin zij bij dit project betrokken zijn geraakt. Julia, ik vind het heel 

bijzonder dat je vanaf het begin al zoveel vertrouwen had in het onderzoek én in mij, dat 

je je vrije tijd opgeofferd hebt om dit onderzoek tot een promotieonderzoek te maken. Je 

wist altijd precies het juiste te zeggen om mij vol vertrouwen de schouders eronder te 

laten zetten. Als begeleider ‘voed’ je je PhD student op tot wetenschapper en ik ben er 

trots op als mensen zeggen dat ik, wat betreft de manier van onderzoek doen, iets van jou 

weg heb. Altijd kon én kan ik bij je terecht en al ben je het vast niet met mij eens, ik heb 

dit aan jou te danken. Dank je wel voor deze kans en het vertrouwen! Liset, de eerste keer 

dat we elkaar zagen was in verband met mijn scriptie, toen was ik al onder de indruk van 

jouw welwillendheid om mij te helpen, te adviseren, te ondersteunen en wegwijs te 

maken in de wereld van therapietrouw. Ook jij bent vol enthousiasme én in je vrije tijd als 

copromotor nauw bij dit project betrokken geraakt. Dank je wel voor alles! Edith, als 

professor in Media & Advertising heb je gezondheidscommunicatie je al gauw eigen 

gemaakt. Vol enthousiasme heb je je aangesloten bij Julia en Liset, en ik ben heel blij dat 

je dat gedaan hebt! Jouw kennis en ervaring binnen de commerciële communicatie 

hebben dit onderzoek nog bijzonderder gemaakt. Bedankt voor je support en begeleiding! 

Julia, Liset en Edith, onze maandelijkse besprekingen waren super waardevol en wat dat 

betreft kan er zeker worden gesproken over synergie. Ik zal deze besprekingen dan ook 

zeker gaan missen en ik hoop op mooie vervolgprojecten samen.  

 

De verpleegkundigen en alle deelnemende patiënten hebben ongelofelijk veel tijd en 

moeite in dit onderzoek gestoken. Bovendien waren zij zo moedig om de gesprekken op 

video of audio op te laten nemen. Voor de verpleegkundigen kwam de deelname aan dit 

onderzoek aan op hun motivatie, enthousiasme én het opofferen van vrije tijd. Mijn dank 

is groot! Zonder jullie inzet was dit onderzoek er niet geweest.  

Ad, van mijn behandelend arts die geïnteresseerd was in ons project naar commissielid, 

wat een eer! Dank je wel!   
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Amsterdam School of Communication Research/ASCoR, 2Comply, Merck Sharp & 

Dohme, en TEVA Pharmachemie wil ik bedanken voor de financiering van mijn onderzoek. 

ASCoR wil ik tevens bedanken voor het bieden van een inspirerende leeromgeving, en in 

het bijzonder de PhD club (Eva, Maria, Theo, Hanneke, Sanne N., Annemarie, Edwin, 

Corine en Peter) voor het leveren van waardevol commentaar en bereidbaarheid om dit 

proefschrift te proof-readen.  

 

De leden van de beoordelingscommissie wil ik hartelijk bedanken voor het lezen en het 

beoordelen van mijn proefschrift: prof. dr. A. Abu-Hanna, prof. dr. J. W. J. Beentjes, dr. A. 

A. van Bodegraven, prof. dr. H. de Gier, prof. dr. E. F. Loos en dr. E. M. A. Smets.  

 

Daarnaast wil ik al mijn coauteurs bedanken voor hun waardevolle feedback en input op 

de artikelen: Marcia Vervloet, Ad van Bodegraven, Barbara Schouten en Jesse Jansen. 

Next, I would like to thank all my co-authors for their valuable feedback on the 

manuscripts: Kate Perry and Rob Horne.  

 

Als wetenschapper kan je nog zoveel bedenken, er moet ook draagvlak zijn in de praktijk. 

Daarom wil ik ook de Nurses Network IBD Care (NNIC) bedanken voor de mogelijkheden 

die jullie hebben geboden om het onderzoek onder de aandacht te brengen bij de IBD 

verpleegkundigen.  

Een interventie ontwikkel je niet alleen en ik ben daarom verschrikkelijk blij met de input 

van Anneke de Best op de communicatietraining en de bereidheid om deze training te 

geven. Daarnaast wil ik graag het ICTO en in het bijzonder Elgin, Rob en Arif bedanken 

voor hun input en hulp bij de ontwikkeling van de OPA en het SMS systeem. Tenslotte wil 

ik Tineke Markus en de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland bedanken voor 

het bieden van de mogelijkheid om de SMS berichten te laten evalueren bij de leden van 

deze patiëntenvereniging.  

 

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle studenten te bedanken die zich in de 

loop van het project met volle enthousiasme op de, veelal onvoorspelbare, 

dataverzameling hebben gestort. Door weer en wind, treinvertragingen, ad-hoc patiënten 

– alles hebben jullie getrotseerd om zoveel mogelijk patiënten voor het onderzoek te 

verzamelen. Zonder jullie was dit onderzoek niet mogelijk! Sophie, Kim, Ronald, Silvia, 

Jasmijn, Bas, Sifra, Tessa, Fabienne, Dieke, Lianne, Remco en Gijs, dank jullie wel! Sophie, 

na drie jaar student-assistent ben je inmiddels afgestudeerd, maar nog steeds aan het 

werk op dit onderzoek. Jouw inzet (tijdens Pasen voor mij coderen vanwege een deadline), 

vrolijkheid en kritische houding als tweede codeur worden verschrikkelijk gewaardeerd. 

Kim, als enthousiaste student-assistent ben je naar Australië gegaan om aan je master 
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Health Psychology te beginnen, we hebben je scriptie omgezet in een heel mooi artikel en 

hopelijk ga je binnenkort beginnen als PhD student. Je schreef ooit dat dit project jou 

geïnspireerd heeft om verder te gaan in de wetenschap - een hele eer!  

 

Als PhD student heb ik geluk gehad dat ik mij bij verschillende netwerken heb mogen 

aansluiten. Allereerst de Patient Provider Interaction, een netwerk waar kritisch naar 

elkaars werk gekeken wordt en waar ik veel geleerd heb. Daarnaast wil ik graag het 

Wetenschappelijk Platform Therapietrouw Nederland bedanken, een verschrikkelijk goed 

initiatief van Liset. Als communicatiewetenschapper die onderzoek doet naar 

therapietrouw voelde ik me soms een vreemde eend in de bijt en ik moest nog veel leren 

over de complexiteit van dit gedrag. Met veel plezier en interesse heb ik daarom deze 

uitdagende, leerzame en vruchtbare bijeenkomsten bijgewoond en inmiddels voelt het 

platform als thuiskomen. In het bijzonder wil ik Marcia, Hanneke en Marcel bedanken 

voor de inspirerende bijeenkomsten maar ook voor jullie vriendschap, mooie 

gedenkwaardige congres(avonden) en support! Marcel, na één van de eerste 

bijeenkomsten zijn we samen een project gestart naar de communicatie in de apotheek. 

Besprekingen over dit project zijn vrij snel uitgegroeid in fijne en gezellige gesprekken over 

van alles en nog wat. Han en Mars, de wekelijkse mailtjes zijn super! Zo fijn om alles met 

jullie te kunnen delen en om te weten dat er twee meiden zijn die precies hetzelfde 

meemaken. Ik ben heel blij met jullie!  

 

Daarnaast wil ik graag de PersCom groep bedanken; een kritische, constructieve groep die 

een goede en veilige omgeving biedt om werk te bespreken en te bekritiseren. Heel fijn 

om jullie als collega’s te hebben!  

 

Ook wil ik nog een aantal collega’s in het bijzonder bedanken. Edwin, sinds ongeveer een 

jaar zit je tussen de meiden van PersCom op de UvA en ik vind het heerlijk om s’ochtends 

vroeg even bij te kletsen voordat we echt aan het werk gaan! Sanne S., Lotte, Margot, Bas, 

Barbara, Rosa, Dian, Karin, Jasper, Marijn de B., Anke en Ivar bedankt voor de 

brainstormsessies, fijne gesprekken, koffie tijdens of drankjes na werk. En natuurlijk 

Wouter W., Bregje en Marcel, bedankt voor jullie geduld en bereidheid om mij te helpen 

bij de analyses. 

 

Mijn lieve kamergenoten Renske, Eugene, Nadine, Mark, Hanneke, Corine, Sifra en 

Marijn M. Dankzij jullie aanwezigheid was, en is, het elke keer weer een plezier om naar 

de UvA te komen. Ik jullie bedanken voor jullie gezelligheid, vrolijkheid, lieve briefjes en 

feedback! Renske, voordat ik PhD student werd, kwam ik bij jou op de kamer. Je hebt me 

UvA-wegwijs gemaakt, tips én een gezellige tijd op D011 gegeven. Thanx! Han, na een leuk 

congres besloten we dat je naar C107 moest verhuizen en ik ben blij dat dat gebeurd is! 
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Dat maakte het nog gezelliger! Marijn, als nieuw bakken UD ben ik heel blij dat ik met jou 

een kamer deel!  

 

Het schrijven van mijn proefschrift was niet gelukt zonder mijn lieve vrienden en 

vriendinnen. Ik kan me heel goed voorstellen dat jullie af en toe helemaal gek van me 

werden! Lieve Chantal al heel lang ben je ‘thuis’ voor mij. Marlies, van Haarlem naar 

Amsterdam – waar gaan we daarna samen heen? Paul, 1
e
, 2

e
, 3

e
 of 4

e
 rang: what’s in a 

name? Mijn Madrid meiden (of Budapest of Barcelona of ..): Bieb, Char, Marleen, Minyou, 

Sanne, Suus B. en Suus W., jullie hebben er alles aan gedaan om deze laatste periode zo 

relaxed mogelijk te laten verlopen (van het nalezen van hoofdstukken tot het meeslepen 

naar de kroeg zodat we tot de laatste uurtjes op de bar konden dansen). Jullie zijn de 

allerbeste!  

 

Lieve Kas en Minyou, bedankt voor de mooie voorkant! Ik blijf het zeggen, ik vind het 

super dat jullie mij zo goed kennen dat jullie in één keer precies ontworpen hebben wat ik 

in mijn hoofd had. Jullie zijn toppers! Dank jullie wel!  

 

Anita, onze band gaat niet om kwantiteit maar om kwaliteit: je hebt een heel speciaal 

plekje in mijn hart. Jouw deurtje in Denia staat altijd wijd open, dank je wel!  

 

Els, Dick en Gijs, ook jullie verdienen een plekje in het dankwoord. Jullie hebben 

verschrikkelijk meegeleefd en ik vind het super bijzonder om te zien hoe trots jullie zijn en 

op mijn beurt kan ik alleen maar zeggen; ik heb het met jullie getroffen.  

 

Tante Ans, ik vind het heel speciaal dat jij als mijn oudtante op mijn promotie bent.  

 

Mijn paranimfen Nadine en Sanne. San, lief zonnestraaltje: jouw vrolijkheid, gezelligheid, 

eerlijkheid, relativeringsvermogen en onze gesprekken tijdens een etentje of gewoon 

zomaar op de UvA zijn voor mij heel belangrijk. Nadine, met jou op de kamer was het 

heerlijk brainstormen, grommen, vloeken, kletsen, lachen en nerden. Dat wij bij elkaar op 

de kamer zijn gezet (lees: ‘gemerged’ ;-)) was een ‘match made in heaven’. Vanaf dag 1 al 

een ware paranimf! Lieve meiden, jullie hebben ervoor gezorgd dat ik me thuis voelde op 

de UvA en ik ben heel blij dat jullie de 14
de

 mijn paranimfen willen zijn. 

  

Lieve Mar, tweelingzus, beste vriendin én paranimf, toen we klein waren konden we 

elkaar wel achter het behang plakken. Nu hebben jij en ik samen een super, super sterke 

en speciale band die ik koester en waar ik heel erg trots op ben. De laatste loodjes van 

mijn proefschrift waren zwaar maar Roy en jij zorgden voor de allerbeste afleiding: Lotte! 

Lotte en jij hebben er samen voor gezorgd dat ik alle stress in één keer vergat!  
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Lieve Mama, bedankt voor al je liefde, je steun, je gezelligheid en de heerlijke 

filmavondjes ter afleiding. In je eentje ben je er voor ons geweest en heb je ervoor 

gezorgd dat wij niets tekort kwamen (en komen). Oma zal heel trots op je zijn. Je hebt mij 

geleerd door te zetten en te vechten voor hetgeen je wilt in het leven. Zonder jou was ik 

niet waar ik nu ben.  

  

All – Tom, volgens mij ben jij degene die het soms het zwaarst te voorduren had ;-). 

Gelukkig ben je een echte pitbull en heb je (mij) nooit losgelaten. Jouw vrolijkheid en 

optimisme hebben mij geleerd nog meer van het leven te genieten. Wat de toekomst ons 

ook gaat brengen, we gaan hem samen tegemoet. 

 

  


