
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Evidence-based surgery: Dissemination, communication, decision aids

Knops, A.M.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Knops, A. M. (2013). Evidence-based surgery: Dissemination, communication, decision aids.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/evidencebased-surgery-dissemination-communication-decision-aids(d6bc93d4-f78e-45d5-bb12-99edec406847).html


Dankwoord

157

DANKWOORD
Sinds het begin van mijn promotietraject in 2007 ontvang ik hem elk half jaar: de opdracht 

van de ICT om het wachtwoord van je e-mail account te wijzigen. De regels voor het 

opstellen van een veilig wachtwoord worden steeds strenger. Het simpelweg toevoegen 

van een ‘1’ of ‘2’ mag niet meer. Ik heb daarom een thema bedacht om wachtwoorden 

toch te kunnen onthouden: huisdieren. Inmiddels zijn mijn vroegere goudvissen, konijnen, 

wandelende takken en de huisdieren van de schoonfamilie al de revue gepasseerd. Toen 

ik vorige week opnieuw bericht kreeg van de ICT en bedacht dat er geen huisdieren meer 

over waren, realiseerde ik me dat het hoog tijd werd voor een dankwoord in plaats van 

een nieuw wachtwoord. 

De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel geleerd. Dankzij de begeleiding en 

ondersteuning van veel mensen ben ik tot dit proefschrift gekomen. In de computer 

van mijn geheugen zijn deze personen onder de volgende wachtwoorden opgeslagen:

Inspirator: mijn promotor prof. dr. D.A. Legemate. Beste Dink, met jouw overtuiging 

dat aneurysma patiënten meer betrokken zouden kunnen zijn bij de keuze over hun 

behandeling, ben jij de geestelijk vader van dit promotietraject geweest. Ik kon uitkijken 

naar onze vergaderingen waar ik geregeld met een energieboost en nieuwe ideeën 

vandaan kwam. In alle fases was je, ondanks een overvolle klinische en bestuurlijke 

agenda, nauw betrokken bij dit onderzoek: van de praktische organisatie tot aan de 

kritische en vaatchirurgische blik bij het schrijven van de stukken.

de_Wijze: mijn promotor prof. dr. P.M.M. Bossuyt. Beste Patrick, ik bewonder 

jouw vermogen om in een minuut tijd de rode draad van je artikel uiteen te zetten, de 

relevantie ervan te benoemen en de pijnpunten bloot te leggen. Er werd gekscherend 

wel tegen me gezegd dat ik eigenlijk een bandrecorder moest meenemen om het te 

kunnen bijbenen. Wat waren deze overlegmomenten heerlijk verhelderend.

Duizendpoot: mijn co-promotor dr. D.T. Ubbink. Beste Dirk, dankzij jou ben ik na 

mijn wetenschappelijke stage doorgegaan met dit promotietraject. Of het nu ging 

om inhoudelijke ideeën over de onderzoeksopzet, de medische achtergronden, de 

benodigde statistische analyses, computertechnisch geneuzel of het uitzoeken van leuke 

internationale congressen. Als een ware duizendpoot was jij voor al deze zaken altijd 

bereikbaar. Ik kijk met plezier terug naar onze congresbezoeken in Wenen en Cordoba.

Copromoeder: mijn co-promotor dr. A. Goossens. Beste Astrid, wat is het fijn om 

jouw oprechte interesse en zorg voor de mens achter de promovenda te ervaren. Ik was 

altijd welkom voor het ventileren van dagelijkse beslommeringen en het bedenken van 

strategieën om moeilijke kwesties op te lossen. Daar heb ik als 23-jarige spruit tot aan 

nu veel van kunnen leren. Ik bewonder hoe jij de zorg voor vijf kinderen combineert met 

je baan en het opstarten van jullie eigen kliniek. Als psycholoog heb jij de psychologische 

kant van de DECAID-studie bewaakt en was het leeuwendeel van het protocol al 

geschreven. Het was mooi en leuk om dit samen in Boston te kunnen presenteren. 
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Sparringpartners: Lukas Stalpers, Hanneke de Haes, Matthé Burger, Marja 

Storm-Versloot en Arno Mank. Met plezier heb ik samen met jullie geschreven aan onze 

artikelen en ik heb veel mogen leren van jullie inzichten. Ellen Smets, dank voor je hulp 

en advies in de opbouwfase van hoofdstuk 6 van dit proefschrift.

Sparringpartners2: De vaatchirurgen Ron Balm, Mark Koelemay, Anco Vahl, Jorianne 

de Nie, Peter van den Akker, Martine Willems en Niek Koedam. Positief kritisch en met 

enthousiasme hebben jullie meegedacht over de praktische uitvoering van de DECAID-

studie en het rapporteren hierover. Bedankt voor jullie input bij dit ‘softe’ onderzoek 

binnen een technisch vak en voor het delen van jullie spreekkamer ervaringen.

Deelnemers: Grote dank gaat uit naar de deelnemers van de DECAID-studie. Het 

is bewonderenswaardig dat u bereid was om deel te nemen aan wetenschappelijk 

onderzoek. Temeer omdat dit plaatsvond op een moment dat u een belangrijke 

beslissing over uw gezondheid te nemen had. 

verlengde_armen: de verpleegkundigen, vaatlaboranten en doktersassistenten op 

de verschillende poliklinieken waar de DECAID-studie plaatsvond. Jullie vormden het 

kloppend hart van de studie! Veel dank voor alle hulp bij het includeren van patiënten 

en het verzamelen van gegevens.

DeToekomst: Merel Meeuwes, Anouk van Diepen, Meike van Hoek, Quinten Telkamp 

en Eef van Duin. Jullie hulp als student bij de verschillende studies was onmisbaar. Ik heb 

genoten van jullie frisse blik.

Facilitator: prof. dr. P.J.M Bakker. Beste Piet, officieel was je geen lid van de 

promotiecommissie. Ik ben je erg dankbaar dat je altijd interesse hebt getoond en de 

faciliteiten hebt geboden om mijn promotie tot een goed eind te brengen.

Woman_on_a_Mission: dr. H. Vermeulen. Beste Hester, ook jij was officieel geen 

lid van de promotiecommissie. Mijn wetenschappelijke stage deed ik onder jouw 

begeleiding. Daarna ben je altijd nog betrokken gebleven. Je had veel praktische tips 

en hield een oogje in het zeil. Ik heb bewondering voor jouw drive en denk met plezier 

terug aan onze congresbezoeken in Wenen en Cordoba.

Robin&Batman: de pijler patiëntgerichtheid van de KPI. Linda Zandbelt, jij typeerde 

jezelf als een Robin en zei: Every Batman needs a good Robin. Ik waardeer je hulp langs 

de zijlijn bij meerdere artikelen, en je luisterend oor! Sjaak molenaar, dan ben jij dus de 

Batman binnen patiëntgerichtheid ;) Jij introduceerde me in Freiburg in de wereld van 

shared decision making. Daarna heb ik nog regelmatig gebruik mogen maken van je 

kennis en netwerk. 

HelpendeHanden: Patty de Roo en Karin Willemsen dank voor de praktische 

ondersteuning bij het organiseren van bijeenkomsten en congresbezoeken.

KEnnis: (oud) stafleden van de Klinische Epidemiologie. Je promotieonderzoek 

starten in een klinisch epidemiologische omgeving, wat wil je nog meer? Nynke van 

Dijk, Kimberly Boer, Mariska Leeflang, Barbara Hutten en Robert Lindeboom ik kijk met 
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een goed gevoel terug op jullie interesse, jullie methodologisch advies en de hulp bij het 

vertalen van meetinstrumenten.

Gelijkgestemden: mede AiO’s van de KEBB en de KPI. Fijn dat ik het wiel niet zelf 

hoefde uit te vinden. Fleur Vansenne (leuk om met jou en Suus in wording NYC te 

verkennen na ons congres in Boston), Barbara van Munster, Marjolein Veenendaal, Annet 

van Abeelen, Hans Wouters, Joost Romme, Theodora Radonic, Renée de Leeuw, Jeroen 

Ludikhuize, Paul Joustra, Kim Broeze, Inge Stegeman en Iris Kolder. Jullie gezelligheid, 

tips en toegankelijkheid voor ongegeneerd lotgenotencontact waren heel waardevol!

GezustersRembrandt: Fleur en Anne. Buurvrouwen en AiO’s met een totaal 

ander onderzoek dat door jullie werd geruled met boekjes en stickers waar ik nog 

steeds jaloers op ben. Nadat met Anne de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

korfbal, zwemmen, hardlopen en tennis waren besproken, en met Fleur de dagelijkse 

beslommeringen waren doorgenomen, gingen we samen hard aan de slag. Dankjewel 

voor jullie gezelligheid, het waarnemen en jullie hulp als paranimphen. 

Cogenoten: Myrthe, Martine en Jort. Na vier jaar achter de computer te hebben 

gezeten kwam ik bij jullie in de groep met coassistenten. Leuk om deze intensieve 

periode samen met jullie mee te maken en fijn dat jullie de ontwikkelingen rondom mijn 

promotie wilden aanhoren!

Ladies: lieve Breg, Juud, Jo, Maaik en Nish. Begonnen als teamgenoten, samen 

keihard getraind en daardoor in periodes elkaar vaker gezien dan onze eigen families. 

Wedstrijden verloren, liefdes ontstaan en verbroken, dochters geboren en overwinningen 

met elkaar gevierd. Met als hoogtepunt het Nederlands kampioenschap in Ahoy. 

Dankjewel dat jullie altijd zo betrokken zijn geweest bij mijn promotietraject! Jo, heel 

leuk en speciaal dat jij me hebt geholpen bij het maken van de cover van dit proefschrift.

HarmzenWonderland: lieve Tineke en Rob, Daniel en Fredie. Meer dan tien jaar 

geleden maakte ik kennis met jullie jongensgezin, dat werkelijk óveral een spelletje van 

maakt. Ik vind het heel bijzonder dat we samen zoveel leuke dingen hebben gedaan en 

dat jullie zo begaan zijn geweest bij mijn promotietraject.

Oma: Wij woonden ver weg maar ik heb het gevoel dat u altijd heel dichtbij bent 

geweest. Ontzettend leuk dat u ook dit van zo dichtbij en bewust meemaakt, ik ben 

trots op mijn oma!

Jip&Janneke: lieve Thaddeus, wij schelen maar weinig in leeftijd en daarom zijn we 

altijd een soort Jip en Janneke geweest. Vroeger dezelfde school, gezamenlijke sporten 

en gezamenlijke vrienden en nu beiden werkzaam in de zorg. Ik vond het leuk om met 

je te sparren over EBP en ik kijk uit naar jullie Jip junior!

Onvoorwaardelijk: Lieve papa en mama, anders kan ik het niet omschrijven. Er 

onvoorwaardelijk en te allen tijde zijn. Onvoorwaardelijke liefde en steun. De ruimte om 

te zijn wie ik ben. Daar ben ik zo dankbaar voor! Het heeft er mede voor gezorgd dat 

dit boekje er is gekomen.


