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Dankwoord d 



Graagg wil ik een woord van dank richten aan allen die hebben bijgedragen aan de 

totstandkomingg van dit proefschrift. In het bijzonder zou ik de volgende personen 

willenn bedanken: 

Professorr Obertop, onder uw begeleiding is dit onderzoek uit het OLVG 

uitgegroeidd tot een proefschrift. Bedankt voor uw kritische beoordeling van de 

artikelen.. Het is een voorrecht om bij u te mogen promoveren. 

Dr.. Hoitsma, ik kan me nog herinneren dat u mij 4 jaar geleden voorstelde om even 

dee buiken op de spoedeisende hulpafdeling te bekijken. De combinatie 

spoedeisendee hulp en gastro-enterologie sprak mij erg aan en met veel 

enthousiasmee ben ik aan dit onderzoek begonnen. Ik had me toen niet gerealiseerd 

datt "even" wel 4 jaar zou kunnen duren. 

Dr.. Luitse, beste Jan. Een van de grondleggers van de ontwikkelingen op het 

gebiedd van de spoedeisende hulp in Nederland. Bedankt voor je gedreven 

begeleiding.. De eindeloze worstelingen tussen je overvolle agenda en mijn 

vragendee blik zijn met de afsluiting van dit boekje voorlopig van de baan. 

Dr.. Simons, beste Maarten. Je bent halverwege met groot enthousiasme op een 

lopendee trein gesprongen. Door jou heeft het boekje nog een laatste duw naar het 

eindstationn gekregen. Bedankt voor je tijd. De hoop dat jouw ondergeschoven 

kindjee in het OLVG in de toekomst vorm gaat krijgen zoals je dat nu in gedachte 

hebt. . 

Goss de Vries, ji j wordt een van de eerste echte EH-artsen in Nederland. En dat is 

terechtt want je hebt zelf veel energie gestoken in het opzetten van een curriculum 

inn het OLVG. Het was een genoegen om met je samen te werken aan het 

prospectievee deel van dit proefschrift. Spreken we weer eens af in café LULU (San 

Diego)? ? 

Tessaa Biesheuvel, tachtig plus!!! Na 2 jaar schrijven, ontbijtjes, herschrijven, koffie 

mett gebak, herherschrijven dan toch eindelijk die oudjes gepubliceerd! 

Grietaa en Beijtje, al geruime tijd voordat er een letter van dit boekje geschreven 

was,, hadden julli e in de oude vertrouwde "Duvel" al besloten mijn paranimf te 

worden.. Nu is het eindelijk zo ver. Ik vind het fantastisch twee goede vriendinnen 

naastt me te hebben op deze bijzondere dag. Een huisarts en een EH-arts wat wil ik 

nogg meer! Heb ik het onderwerp misschien afgestemd op jullie? 

156 6 



Edwardd Baarda, computerbrein achter de database voor dit onderzoek met 24 uur 

perr dag telefonische helpdeskservice (hotline) voor al mijn "domme blondjes" 

vragen.. Bedankt voor je hulp en vooral geduld! 

Mennoo en Marjos (student assistenten) bedankt voor julli e hulp bij het verzamelen 

enn verwerken van gegevens. Veel succes met julli e verdere carrière. 

Ikk wil de organisatorische en medische hoofden van alle SEH-afdelingen, die de 

moeitee genomen hebben om de enquêtes in te vullen, hartelijk bedanken. Dat 

zelfdee geldt voor de huisartsen uit de regio OLVG. Een respons waar we trots op 

kunnenn zijn. 

Bobb Walman (audiovisuele dienst OLVG). Je creatieve en vakkundige hulp bij 

posters,, dia's en de omslag van dit boekje heb ik zeer gewaardeerd. 

Johanna,, Djemila en Peter, recent gepromoveerden, bedankt voor julli e handige 

adviezenn en ondersteuning tijdens de laatste zware loodjes tijd. Dankzij julli e 

hoefdee ik niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. 

Lievee PaMa, julli e dagelijkse telefoontjes met bemoedigende woorden en julli e 

onbeperktee vertrouwen hebben mij op lastige momenten zeker geholpen. Hopelijk 

iss er vanaf nu tijd om wat vaker af te zakken naar het altijd zonnige zuiden. 

Lievee Krijn, de andere 10 bladzijden dankbetuiging voor jouw hulp en steun heb ik 

err maar uitgelaten! Kort samengevat: Het allermeest en voor altijd!!! 
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