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Al 10 jaar voordat ik koos voor de klinische geriatrie, steunde ik financieel, een oudere op 

Sri  Lanka.  Achteraf  gezien  was  dit  misschien  al  een  voorteken  van  mijn  huidige 

betrokkenheid bij de oudere ziekenhuis populatie. Nog elke dag voelt mij keuze voor dit 

specialisme als de juiste en ik prijs mij dan ook heel gelukkig dat ik in de gelegenheid ben 

geweest  om  mijzelf  verder  te  bekwamen  in  dit  vakgebied  middels  een  promotie 

onderzoek.  

 

Dit boekje was niet mogelijk geweest zonder de inspiratie, inzet, begeleiding en hulp van 

velen die ik hierna wil bedanken.  

 

In de eerste plaats wil ik alle ouderen die deelnamen aan onze studies hiervoor bedanken, 

en dan vooral degenen die aan onze gerandomiseerde studie meededen. Dit waren 452 

hele bijzondere mensen. Zij stemden in met deelname aan ons onderzoek terwijl zij in de 

uren daarvoor plotseling hun heup hadden gebroken. Zij zagen allen  in dat we  juist hen 

nodig hadden; ouder (gemiddelde leeftijd 84 jaar) en vaak met een uitgebreide medische 

voorgeschiedenis.  Deze  groep  patiënten  wordt  vaak  juist  uitgesloten  van  onderzoek 

waardoor we van de meeste geneesmiddelen niet weten wat in deze specifieke groep het 

effect is. Hun hoop was dat volgende generaties oudere patiënten direct zullen profiteren 

van de uitkomsten van ons onderzoek, en ik meen dat die hoop is uitgekomen.  

 

Beste Sophia, je hebt een onuitputtelijke energie en bent een begaafd inspirator. Dank je 

voor de vele duwtjes  in de goede  richting.  Je hebt de geriatrie  in het AMC en de brede 

regio op de kaart gezet door dicht betrokken te zijn geweest bij het Nationaal Programma 

Ouderenzorg, maar ook door de vele samenwerkingsverbanden met andere afdelingen in 

het AMC en organisaties daarbuiten. Dat is van groot belang voor het AMC maar ook voor 

de geriatrie in Nederland. Ik kijk met veel plezier uit naar de toekomstige samenwerking.  

 

Professor Levi, beste Marcel, graag wil ik ook jou bedanken voor het mogelijk maken van 

mijn promotie en  je betrokkenheid bij het  traject. Daarnaast waardeer  ik zeer dat  je de 

afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de oudere patiënt in de gezondheidszorg en de 

specifieke  behandelvraagstukken  die  bijvoorbeeld  multimorbiditeit  en  de  laatste 

levensfase met zich meebrengen.  

 

Beste Barbara, een grondigere en meer gedegen begeleiding had  ik niet kunnen wensen. 

Ik zal  je karakteristieke motiverende opmerkingen  in mijn manuscripten missen;  ‘volgens 

mij hoort dit hier niet’ of ‘wat mij betreft mag deze alinea eruit’. Je hebt een groot talent 

in het opzetten van onderzoek en het begeleiden van onderzoekers en  ik hoop dat nog 

veel geriaters hier gebruik van mogen maken, zodat het onderzoek binnen de geriatrie op 

een nog hoger niveau kan komen. Ik kan je opmerkingen goed hebben… dus laten we nog 

veel samenwerken.  
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Graag wil ik ook de leden van de leescommissie dank voor het lezen van het manuscript en 

het  voeren  van  de  oppositie.  In  het  bijzonder  wil  ik  dr.  P.A.F.  Jansen  en  Prof.dr.  P. 

Eikelenboom danken voor deelname aan de oppositie.  

 

Beste Joke, dankzij  jou heb  ik een zeer degelijke, gestructureerde en overzichtelijke start 

gehad. Dat was echt heel  fijn.  Je werkt  inmiddels bij het Nivel.  Ik hoop dat  je het er erg 

naar je zin hebt.  

 

Beste  Hannah,  je  hebt  me  het  MAPLE  project  overgedragen.  Ik  leerde  van  je  dat 

onderzoek doen vooral heel ‘chill’ is.  

 

Beste Esther, het was fijn om je als kamergenoot te hebben en als sparring partner tijdens 

het schrijven van de artikelen. Wens  je veel succes met het afronden van  jouw promotie 

en je opleiding.  

 

José, je hebt me in het begin alle kneepjes van de trial geleerd en me alle jaren bijgestaan 

tot aan de  inclusie van de  laatste patiënt.  Ik heb heel vaak kunnen  zeggen;  ‘geen  idee, 

vraag maar aan José!’. Je bent onmisbaar geweest en ik wil je zeer danken voor alles wat 

je hebt bijgedragen. Halverwege de studie ben je getrouwd met die leuke Rinus. Wat een 

feest. Nu via wat omwegen naar een nieuwe baan, ik wens je daar alle succes toe.  

 

Beste Annemiek, je hebt met veel zorgvuldigheid en toewijding (het grootste deel van) al 

onze  deelnemers  thuis  bezocht  voor  de  follow‐up  en  je was  daarmee  een  onmisbare 

schakel in het geheel. Veel dank! 

 

Dank Esmee voor het opschonen van de database,  Isabella voor het  invoer werk en de 

huisbezoeken en dank Susan voor het invoer werk. Dank ook aan alle anderen die klussen 

hebben gedaan voor deze studie.  

 

Graag wil  ik alle mede auteurs van mijn artikelen bedanken voor hun bijdrage, hulp en 

inspiratie.  

 

Miranda,  je  bent  een  bijzondere!  Ben  heel  benieuwd  hoe  en  waar  je  je  talent  gaat 

inzetten.  

 

Graag wil  ik ook alle collegae van de afdeling  Interne‐Ouderengeneeskunde danken voor 

de  samenwerking  van  de  afgelopen  jaren,  de  gezellige  (en  natuurlijk  ook  nuttige!) 

congresbezoeken die we hebben gehad en omdat jullie gewoon zulke fijne collegae zijn en 

in  het  bijzonder  natuurlijk  degenen  die  hebben  geholpen  bij  het  includeren  van  de 

patiënten;  Nathalie,  Nienke,  Juliette,  Marike,  Simone,  Orla,  Liesbeth,  Suzanne,  Alice, 

Bianca, Ozgul, Marjon,  Janet,  Josephine, Rita, Marjolein, Kim,  Sofie,  Janet, Marlien,  alle 
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AIOS’s, alle HAIO’s en  co‐assistenten. Zonder  jullie allen was het niet gelukt om op alle 

dagen van de week de patiënten met een gebroken heup op  te  sporen,  te vragen voor 

deelname en ook nog eens het primaire proces van de afdeling te laten doorlopen.  

 

Mijn dank gaat ook uit naar anderen binnen het AMC die betrokken waren zoals Marleen 

Kemper  van  de  apotheek,  de  mensen  van  laboratorium  en  de  medewerkers  van  de 

afdelingen orthopedie en  traumatologie;  in het bijzonder Peter Kloen en Carel Goslings 

voor het mogelijk maken van de RCT binnen het AMC en de bijdrage aan het artikel.  

 

Allerbeste aanstaande collegae; Carolien, Willy, Shiraz, Jacqueline en Lily, veel dank voor 

het feit dat jullie de RCT hebben mogelijk gemaakt in Tergooiziekenhuizen. Ik kijk uit naar 

onze  toekomstige  samenwerking! Wilma,  hoop  je  nog  vaak  te  spreken  in  het UMC‐U. 

Graag  wil  ik  ook  alle  andere medewerkers  uit  Tergooiziekenhuizen  bedanken  die  hun 

medewerking  hebben  verleend  of  instemming  hebben  gegeven  voor  de  RCT;  In  het 

bijzonder: Wilma Klein Baltink, Tineke Verwaijen en Ed Handjes van de afdeling Geriatrie. 

Van de  afdelingen  chirurgie Romuald  van Velde  en  van de  afdeling orthopedie Reinder 

Wolvius. Marco Treskes en de andere medewerkers van het laboratorium (want het waren 

veel bloedmonsters!) en Jolande van der Wildt van de apotheek.  

  

Allerbeste Mardou, Nicolette en Harm. Jullie waren een lot uit de loterij. Wat fijn om met 

jullie te hebben samengewerkt. Jullie wisten zo goed de weg in Tergooi en hebben al die 

jaren met veel zorg en toewijding onze patiënten benaderd en zo mogelijk geincludeerd. 

Nicolette en Mardou, jullie zijn niet van me af…. maar deze keer kom ik naar jullie toe! 
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dank  gaat  uit  naar  Koos,  Rob  en Gré,  omdat  jullie mij  5  jaar wilden  gedogen  op  jullie 

afdeling. Waar zou ik zijn geweest zonder bureau?  
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ik bedanken! 
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etentje ofzo.  

 

Lieve  pap  en  mam,  wat  ben  ik  gezegend  met  zulke  ouders.  Jullie  hebben  me  altijd 
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