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Dankwoord d 

Hett schrijven van een dankbaar dankwoord ervaar ik als een van de moeilijkste 
onderdelenn van het afronden van een proefschrift. Dat komt waarschijnlijk doordat het 
aantall  personen die een promovend(us)a dank is verschuldigd vaak groot is. Hierdoor 
ontstaann er twee valkuilen. Ten eerste, iemand vergeten te bedanken, en ten tweede, 
iemandd tekort doen in het dankwoord. Desondanks wil ik nu toch de sprong wagen... 

Allereerstt de patiënten. Zonder hun medewerking aan dit onderzoek was dit 
proefschriftt niet tot stand gekomen. Ondanks de zeer moeilijke periode waarin zij 
zichh bevonden, hebben zij de moeite genomen om tot drie maal toe een vragenlijst in 
tee vullen en op te sturen. Tevens werden zij twee maal telefonisch geïnterviewd. Veel 
respectt heb ik voor alle patiënten die dit 'vanzelfsprekend' ondergingen. Mijn hartelijke 
dankk aan julli e allen. 

Vervolgenss mijn promotoren. Hooggeleerde de Haes, beste Hanneke, jouw plan om 
arts-patiëntt communicatie te bestuderen is een succesvol idee gebleken. Daarna 
volgdenn gelukkig nog vele goede ideeën.. Jouw enthousiasme voor mijn promotie-
projectt en jouw gave om mij weer op het juiste spoor te kijgen wanneer ik even het 
spoorr bijster was, zijn onontbeerlijk geweest voor de uiteindelijke totstandkoming 
vann dit proefschrift. Daar ben ik je zeer dankbaar voor. Hooggeleerde Lammes, beste 
Professor,, het was ideaal om 'in het land der wetenschap' een authentieke clinicus 
aann mijn zijde te hebben die nimmer het voornaamste uit het oog verloor: de patiënten. 
Vanzelfsprekendd introduceerde u mij in de kliniek, zodat ik in de praktijk kennis kon 
makenn met datgene waar ik tot nu toe slechts over gelezen had. Mijn hartelijke dank 
voorr de oprechtheid, expertise, toewijding, en niet te vergeten, de genoeglijke e-mails 
diee ik van u heb ontvangen. 

Mijnn dank gaat verder uit naar de overige commissieleden, te weten: Prof. dr. N.K. 
Aaronson,, Prof. dr. J.M. Bensing, Prof. dr. M.P.M. Burger, Prof. dr. LJ. Krol, Prof. dr. 
C.H.N.. Veenhof, en Prof. dr. H.B.M, van de Wiel. Graag zou ik hen willen bedanken voor 
hett lezen en beoordelen van het manuscript. 

Dee collega's van de afdeling Medische Psychologie ben ik zeer dankbaar voor hun bijdrage 
aann de prettige leefomgeving waarin ik de afgelopen negen jaar heb vertoefd. De MP is 
eenn soort 'tweede thuis' geworden. Ik zal julli e missen... 
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Dankwoord d 

Angelaa de Boer en Sjaak Molenaar: julli e zijn uiteraard méér dan alleen mijn collega's 
enn paranimfen. Angela, met een grote glimlach zal ik terugdenken aan de vele jaren 
diee wij hebben doorgebracht op kamer J4-408. Helaas schoten de gedeelde 
mandarijntjess er de afgelopen twee jaar wat bij in... De gedeelde ervaringen in 
baby-landd daarentegen, maken dat in één keer goed! Ik ga er van uit dat we die 
ervaringenn nog heel lang zullen delen! Sjaak, je eeuwige optimisme, humor, en 
nuchteree visie hebben voor heel wat relativering gezorgd: een vereiste wanneer het 
omm promoveren gaat. De traditie van lekkere ijsjes, koffie-verkeerd, en Indische 
broodjess op 'Het Plein' zullen we ergens anders moeten voortzetten, OK? 

Driee andere MP'ers wil ik niet onvernoemd laten. Ten eerste Mechteld Visser. Jouw 
hulpp bij mijn promotieproject is onmisbaar geweest. Je hebt je niet alleen ingezet 
voorr de dataverzameling en de methodologische ondersteuning: ook heb je je dapper 
doorr het tijdrovende coderen van de bandjes geworsteld. Een betere test voor 
zelfbeheersing,, discipline en concentratievermogen bestaat er niet! Bedankt voor je 
continuee steun. Ten tweede Janneke Willems: hartelijk bedankt voor je hulp tijdens 
dee eerste fase van mijn promotietraject. Je was altijd bereid 'stand-by' te zijn wanneer 
err patiënten benaderd moesten worden. Mijn dank daarvoor. Tot slot Alard Joosten. 
Alard,, je bent nog niet zo lang mijn 'room-mate'. Gedurende die korte tijd hebben 
wee al vele ervaringen uitgewisseld. Heel veel dank voor de gezelligheid en steun die 
jee hebt gegeven tijdens mijn 'laatste loodjes'. Jammer dat we niet nog veel langer 
eenn kamer delen! 

Wouterr Wijker en Leendert Krol ben ik zeer erkentelijk voor de vele adviezen die zij 
hebbenn gegeven tijdens de aanloopperiode van mijn promotie-onderzoek. 

Dee artsen en verpleegkundigen van de poliklinieken Verloskunde/Gynaecologie, Interne 
Ziekten,, Chirurgie en Urologie van het AMC ben ik dankbaar voor hun enthousiasme 
enn interesse voor mijn onderzoek. Zonder enige reserves mocht ik een 'kijkje nemen 
inn julli e keuken'! Jullie medewerking is werkelijk onmisbaar geweest. Met name de 
'damess van de balie' op de polikliniek Verloskunde/Gynaecologie ben ik zeer dankbaar 
voorr hun inzet tijdens de werving van de patiënten. 

Jann Montyn wil ik heel hartelijk danken voor de prachtige kunst die hij maakt. Beste 

Jan,, ik ben zeer vereerd dat 'onze Wajang Bomen' op de omslag van mijn proefschrift 

prijken! ! 
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Mijnn ouders wil ik heel hartelijk bedanken voor de onvoorwaardelijke liefde en 
steunn die ik altijd heb gekregen. Lieve mama, je was en bent er gewoon altijd voor 
mij,, en dan doel ik niet alleen op de vele correcties van - met name - het Engels! 
Whatt more can I say... Lieve papa, wat zou je nu trots zijn geweest: "weer een stapje 
dichterr bij de top van de piramide". Het is daarom dat dit proefschrift aan jou is 
opgedragen.. Lieve Lin, gek he, je kleine zusje die gaat promoveren! Lin en Kees, 
dankk voor julli e steun! Tevens wil ik mijn schoonfamilie heel hartelijk danken. Met 
interessee en medeleven hebben julli e mijn promotietraject vanaf het begin gevolgd! 
Binnenn de familie is er gedurende het afgelopen jaar een vaste 'Max-opvang-club' 
ontstaan.. Die 'oppassers' bestaan voornamelijk uit mijn moeder en Kevin, Linda en 
Kees,, en Johan en Johanna. Wat heerlijk toch dat ik iedere keer weer zo 
vanzelfsprekendd op julli e kan rekenen! Dank dank dank. 

Dee laatste woorden zijn uiteraard voor Bobbe en Max. Iedere dag met z'n drieën is 
eenn klein feestje, daarom is dit proefschrift voor jullie. Lieve Bobbe, je hebt het 
zwaarr te verduren gehad met een vrouw die zonodig moest promoveren... Jouw 
liefde,, steun, bereidheid om iedere keer weer de artikelen te lezen om deze vervolgens 
vann nuttig commentaar te voorzien, en last but certainly not least, jouw capaciteiten 
alss 'domestic manager' hebben ervoor gezorgd dat ik het hoofd boven water kon 
houden!!  Zoals het promovendi betaamt beloof ook IK beterschap! Mijn lieve Maxje. 
Zonderr het te weten heb ji j voor alle voorwaarden gezorgd die een moeder nodig 
heeftt om te promoveren: dagelijkse knuffels en kussen, dolle pret en gezelligheid... 
Kortom,, de mooiste en liefste afleiding van de wetenschap die ik kan bedenken! 
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