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In elke hoge vreugde mengt zich een gevoel van dankbaarheid – Marie von Ebner-Eschenbach

Nu de afronding van mijn proefschrift dan toch echt dichterbij komt, mag ook ik iedereen 
bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Ik hoop dat ik die dankbaarheid al eerder heb 
laten blijken maar bij deze dan ook nog op gepaste wijze op papier.

Allereerst de vele patiënten die bereid waren deel te nemen dit wetenschappelijk 
onderzoek, daarvoor dagelijks dagboeken hebben ingevuld, ons in huis welkom hebben 
geheten voor follow up controles en bovenal mij (in tijden van computers en papierwerk) 
verbonden hielden met de kliniek. 

Geachte leden van de leescommissie: Prof. dr. T. van Achterberg, Dr. P.M.N.Y.H. Go, 
Prof. dr. J.B.L. Hoekstra, Prof. dr. D.A. Legemate, Dr. J.R. Mekkes, Prof. dr. J.A. Swinkels 
en Prof. dr. P.P.M. van Zuijlen. Ontzettend veel dank voor het kritisch doornemen 
van dit proefschrift, ín de zomer, en uw bereidheid om zitting te nemen in deze 
promotiecommissie. 

Verzamel interessante mensen om mee samen te werken – World of Science course 
Graduate School 

Mijn promotoren prof. dr. C.M.A.M. van der Horst en prof. dr. J.C. Goslings. 
Beste Chantal, sinds ons eerste overleg heeft u mij voortdurend geënthousiasmeerd en 
geïnspireerd voor de wetenschap en organisatie van wondzorg. Daarnaast wist u de het 
klinische relevantie altijd helder te beschrijven wat voor de publicaties onmisbaar is 
geweest. Ik ben u zeer dankbaar voor u tijd die u hieraan heeft gewijd.  
Beste Carel, u bent intensief betrokken geweest bij de hoofdstukken waar ik zelf erg 
trots op ben (hoofdstuk 6 en 10). Ik ben u veel dank verschuldigd voor u nauwkeurige en 
ondanks u overvolle agenda altijd snelle reactie op stukken of vragen van mij. 

It takes two to tango 

Mijn co-promotores dr. D.T Ubbink en dr. H. Vermeulen. Beste beide, jullie vullen elkaar 
goed aan. Ik besef me dat ik erg veel geluk heb gehad om onder jullie begeleiding te 
promoveren. 
Beste Dirk, ontzettend veel dank voor je vertrouwen en geduld, want wat heb ik vaak 
mails gestuurd zonder de bijlage. Ik heb enorm veel geleerd van je nauwgezette correcties 
en gaven om overtuigend en wetenschappelijk divers onderzoek vorm te geven. 
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Lieve Hester, van jou heb ik ook heel veel geleerd maar buiten mijn verwachting van wat 
ik zou leren tijdens een promotietraject. Het interdisciplinaire karakter, je ervaringen in 
het AMC en je ambitie om kwalitatief goede zorg en onderwijs te leveren kennen geen 
limiet. Je hebt mij veranderd als dokter en daar ben ik je zeer dankbaar voor. 

I can’t paint the way the want me to paint and they know that too – Rembrandt

Beste Dirk, Hester en Anne, ontzettend veel dank dat jullie mij hebben betrokken bij de 
REMBRANDT trial. Ik ben altijd enorm trots geweest op deze methodologisch sterke 
en interdisciplinaire studie. Het was een intensieve en prettige samenwerking waarbij 
we elke kans aangrepen om dat te vieren met een etentje, chocola, taart of Jip en Janneke 
champagne gewoon op A3-501. 

Lieve Anne, ik weet niet of mate van volgorde waarin je mensen bedankt nog overeenkomt 
met mate van dankbaarheid, maar ik geloof het niet. Dus ondanks het feit dat ik er in 
deze zevende alinea aan toe kom, wil ik je bedanken voor je super collegiale en gezellige 
samenwerking. Wij waren de ‘meisjes van de REMBRANDT trial’, de ‘wond-meisjes’, 
de ‘meisjes van de roze boekjes’ en ga zo maar door. Ook al ben ik later aangeschoven 
jij hebt mij toevertrouwd aan je nauwkeurige, systematische en kleurrijke manier van 
dataverzameling. Het samen uitvoeren van een grote studie is niet alleen praktisch 
maar ook heel erg gezellig. Zoals je zelf in je proefschrift al schreef hebben we onze 
onderzoeksperiode op de KPI af kunnen sluiten met een briljant congres (lees: Hilton 
Hotel in NY, limousines en eten in the Meat Packing Discrict). 

Collega’s op de Kwaliteit en Proces Innovatie, ruim drie jaar heb ik als één van de weinige 
onderzoekers in het AMC kunnen werken op een afdeling met een overvloed aan 
zonlicht. En al die UV straling kwam de sfeer ten goede. 
Beste Piet, als baas van de KPI was je op papier niet betrokken bij mijn proefschrift maar 
dat heb ik nooit zo ervaren. Regelmatig kwam je informeren naar de laatste stand van 
zaken en was oprecht geïnteresseerd in de voortgang van mijn proefschrift, heel veel 
dank hiervoor. 
Lieve lieve Astrid, Linda, Delphine en Hester, zonder jullie te kort te doen wil ik jullie 
bedanken voor jullie moederlijke adviezen, tips en vooral het uitwisselen van verhalen. 
Als groentje hebben jullie me soms geprobeerd te sturen, remmen en me vooral doen 
beseffen dat ik ook moest genieten! 
Lieve Anouk, ‘buurvrouw’, meer dan prettig heb jij me ingewerkt als onderzoeker. Jij 
was al een stuk verder in je promotietraject en daarom heb ik veel van je geleerd maar 
hebben we ook heerlijk kunnen spuien over van alles en nog wat. Het is een grote eer om 
binnenkort als paranimf jouw verdediging mee te maken.  
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Alle co-auteurs die op vele verschillende manieren een bijdrage hebben geleverd aan de 
hoofdstukken in dit proefschrift. M. Groenewold, R. Spijker, J. Van der Hage, D. Ubbink, 
H. Vermeulen, E. Nelson, K. Munte, C. Van der Horst, B. Sumpio, D. Mayer, Z. Moore, M. 
Agren, M. Hermans, K. Cutting, D. Legemate,  J. Goslings, F.Niessen, R. de Bree, A. Vahl, 
E. Pierik, the REMBRANDT-studie groep, A. van de Kar, R. Lindeboom, N. Beudeker, W. 
Scholte op Reimer en P. Go. In het bijzonder wil ik bedanken: René Spijker, dankzij jouw 
‘searches’ en uitleg over de verschillende databasen ben ik het zoeken naar literatuur als 
een heuse uitdaging gaan zien. Special thanks to Bauer en Dieter for introducing us as 
‘the evidenc-based science - girls’ in every session at the Veith conference. 

Alle collega’s die zijn betrokken bij onze multicenter studie en het schrijven van de 
landelijke richtlijn voor acute wondzorg. 

Coca cola light break

Collega’s van G4 en ‘voetenplein-breaks’ – Suzan, Sanne, Joanne, Lisette, Lidwine, 
Eveline, Kim, Renée, Marije, Tuut, Eef, Linn, Danka en Wout! Super veel dank voor alle 
cafeïne shots en de zeer gewaardeerde pauzes!

Marieke, Josje en Laura heel veel dank voor al het werk dat jullie verzet hebben bij 
verschillende onderzoeken. Evelien en Sieta heel veel dank voor jullie inzet en hulp bij 
‘Geheid Ontslag Beleid’. 

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. 

Lieve paranimfen Lea en Linn. Jullie zijn door mijn hele promotietraject ontzettend 
betrokken en oprecht geïnteresseerd geweest. Het is dan ook een grote eer en opluchting 
dat jullie naast me zullen staan tijdens mijn verdediging. 
Lea, je bent mijn lievelings-nichtje (zo nou staat dat ook eens geschreven) en onze 
avonden met kaas en rode wijn blijft een eindeloos recept. 
Lieve Linn, ik bewonder je kracht en je verwondering voor de mooie (kleine) dingen in 
het leven. Ik heb het enorm getroffen met jou als goede vriendin.   

Lieve Kiki en Janne, mijn geleerde lieve tantes, heel veel dank voor jullie aanmoediging 
tijdens dit traject! 
Lieve Pannie, mijn broer! Jou alfa gave heeft ongetwijfeld zijn stempel gedrukt op mijn 
succesvolle sollicitatie brief destijds voor dit promotie traject. Maar vooral ben ik je 
dankbaar voor de momenten buiten mijn proefschrift en dat je de weg naar ons huis zo 
goed weet te vinden!  
Lieve Gerrie, André, Anne-Roos en Robert, heel veel dank voor jullie interesse en steun.
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Mede mogelijk gemaakt door…

Lieve papa en mama, al wint ‘nature’ het steeds vaker van ‘nurture’ ik zou dat bij deze graag 
nog één keer tegenspreken. Dankzij jullie eindeloze steun, vertrouwen, enthousiasme, 
opvoeding en onvoorwaardelijk liefde heb ik de laatste letters kunnen tikken van dit 
boek. Mama, mijn dank is groot en zal alleen maar groter worden, jou liefde voor je 
kinderen en kleinkinderen is groter dan eenieder zich kan wensen. Papa, je bent mijn 
grote voorbeeld (‘nature’ ben ik dus ook erg blij mee). 

Woorden schieten tekort

Lieve Lily en Kate, mijn dochters, jullie zijn mijn engeltjes. Elke dag begint en eindigt met 
een intens gevoel van geluk als ik jullie zie. Mijn liefde voor jullie is onvoorwaardelijk. 
Lily, wat ben je knap, lief en mooi. Kate jij hebt je eerste drie maanden zo lief geslapen op 
het zachte geluid van mijn tikkende toetsenbord, jouw bijdrage was onmisbaar voor een 
succesvolle afronding van mijn promotie. 

Lieve liefste Steven, en sinds kort mijn aanstaande! Je bent mijn alles en ik kan niet zonder 
je! Vaak heb ik je hulp ingeschakeld want jij weet als geen ander hoe je een hele dag 
achter een computer moet zitten en kent de echte ‘office’-perikelen die daarbij gepaard 
gaan. Maar nog vaker heb je mij keihard laten lachen, gesteund en trots verteld dat ik 
aan het promoveren was. Jou heb ik me met heel veel plezier door deze promotie periode 
geworsteld. Het leven met jou is een feest! 

190

proefschrift.indb   190 2-9-2013   16:09:47


