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Dankwoord d 

Tijdenss het schrijven van het voorstel van dit onderzoek, wist ik niet half wat mij boven 

hett hoofd hing. De situatie van de informele verzorger riep - niet geheel onverwacht -

oneindigg veel vragen op. Als betrokken en nieuwsgierig onderzoeker zou je alle vragen, 

hoee uiteenlopend deze ook zijn, één voor één willen nalopen en er vervolgens, voor 

zoverr dat mogelijk is, een antwoord op willen geven. Hoe enerverend dit alles ook is, al 

snell kom je er achter dat je keuzes moet maken, en dat je dit niet allemaal alleen kunt. 

Hett onderwerp informele zorg is nu eenmaal te veelzijdig om in je eentje te ontrafelen. 

Daaromm wil ik hier graag een aantal mensen hartelijk bedanken die mij de afgelopen 

jarenn hebben geholpen. 

Allereerstt wil ik mijn promotores noemen, prof.dr. Trudi van den Bos en prof.dr. 

Robbertt Sanderman, door wie de samenwerking tussen de afdeling Sociale 

Geneeskunde,, Universiteit van Amsterdam en het Noordelijk Centrum voor 

Gezondheidsvraagstukken,, Groningen een succes is geworden. Beste Trudi, jou wil ik 

bedankenn voor je vertrouwen in mijn capaciteiten, maar meer nog voor je kritisch 

commentaarr dat mij voor valkuilen heeft behoed. Ook dank ik je voor je begrip, 

aandachtt en steun die je mij gaf in een voor mij moeilijke periode. Beste Robbert, 

ondankss de geografische afstand, heb je me erg kunnen steunen, met name bij de opzet 

vann het onderzoek. Het aandragen van ideeën en je relativeringen heb ik zeer 

gewaardeerd. . 

Mijnn co-promotor. Dr. Mattanja Triemstra, dank ik in het bijzonder voor haar 

inhoudelijkee en methodologische inbreng. Beste Mattanja, ook je optimisme, 

inventiviteit,, evenwichtigheid en humor zijn voor mij van grote waarde geweest. Ik 

vondd het een zeer prettige samenwerking. 

Collega-vriendinn onderzoeker Drs. Reike Tempelaar ben ik zeer veel dank verschuldigd. 

Bestee Reike, aangesteld als mede-onderzoeker op het CASPA-project, was je onmisbaar 

bijj alle aspecten van het onderzoek. Vooral je organisatorische kwaliteiten werden 

breedd geëtaleerd. Jij had contacten met de medici, de verpleegkundigen, de balie-

medewerkers,, de interviewers en de patiënten en hun partners in de Noordelijke regio, 
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enn deze bleken vruchten af te werpen. Ik bewonder je geduld, je loyaliteit en je 

doorzettingsvermogen.. Ondanks persoonlijke tegenslag wist j i j er weer bovenop te 

komen.. Ik heb enorm veel van je geleerd. Je inzet, je betrokkenheid en je enthousiasme 

warenn zeer waardevol voor het onderzoek, en zij droegen bij tot een intensieve, 

plezierigee samenwerking. 

Dee Nederlandse Kanker Bestrijding wil ik danken voor de unieke kans die zij mij 

hebbenn gegeven een onderzoeksvoorstel voor te bereiden en uit te werken. De 

mogelijkhedenn die mij werden geboden, zoals deelname aan congressen, symposia, 

cursussenn en de vele werkbezoeken in binnen- en buitenland waren ongekend, en 

blekenn een ideaal klimaat voor het welslagen van dit onderzoek. 

Mooiee herinneringen en leerzame ervaringen heb ik aan mijn werkbezoeken aan de 

Verenigdee Staten. Dear Prof.dr. Barbara Given, Prof.dr. Bill Given, Prof.dr. Richard 

Schulz,, Prof.dr. Leonard Pearlin, Prof.dr. Steve Zarit, Prof.dr. Ruth McCorkle, Prof.dr. 

Laurell Northouse and Prof.dr. Marilyn Oberst, many thanks for sharing your research 

experiences.. Your comments and advices were very worth-while and meaningful for 

me.. I am grateful for your hospitality, I hope I wil l get the opportunity to do the same 

somee day in return. 

Voorr de werving van de patiënten en hun partners zijn 10 ziekenhuizen benaderd, te 

wetenn het Academisch Medisch Centrum, het Lucas/Andreas Ziekenhuis en het 

Slotervaartt Ziekenhuis (Amsterdam), en het Ziekenhuis Gooi-Noord (Laren), het 

Academischh Ziekenhuis Groningen en het Martini-ziekenhuis (Groningen), het 

Wilhelminaa Ziekenhuis (Assen), Ziekenhuis "Mij Smelinghe" (Drachten) en het Sophia 

Ziekenhuiss (Zwolle). Alle patiënten en hun partners, alsmede de artsen, oncologie- en 

stoma-- verpleegkundigen, en balie-medewerkers van de chirurgische afdelingen van 

dezee ziekenhuizen ben ik erkentelijk voor hun bereidwillige medewerking. 

Ookk dank ik de interview(st)ers Anke, Anne, Anneke, Connie, Erna, Henk, Inez, 

Jeannette,, Machteld, Marga, Ria, Rie, en Tineke, voor hun essentiële bijdrage aan de 

gegevensverzameling.. Voor het invoeren van de gegevens in de computer dank ik 

Mijke,, Wenda, Zulai, en Michiel. 

Dee collega's van de afdeling Sociale Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam 

zorgdenn voor een ideale werksfeer, waarin ik me erg thuis ben gaan voelen. De 
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vanzelfsprekendee bereidwilligheid van een ieder, de adviezen en tips, en niet te 

vergetenn de humor, maakten mijn onderzoeksperiode zeer aangenaam. Speciale dank 

gaatt verder uit naar mijn vroegere collega's Annemieke, Carolien, Nancy en Wilma voor 

hunn steun en betrokkenheid. Wien Limburg controleerde mijn Engels en behoedde mij 

voorr enkele uitglijders. Door de inzet van Miriam Mulder kon de werving van patiënten 

ongestoordd voortgang vinden. 

Zonderr de belangstelling van vrienden, vriendinnen en familie was deze studie niet 

geschreven.. Lieve Anja en Yolanda, mijn paranimfen, ik ben blij dat jullie mij ook 

tijdenss de verdediging willen ondersteunen. Mijn zussen, Floor, Paulien en Harmke 

dankk ik voor hun liefdevolle steun en hun voortdurende interesse. Ook de peptalks van 

julliee mannen - Berrie, Rene en Huub - hebben mij vaak genoeg de nodige energie 

gegevenn te relativeren en door te zetten. 

Mijnn laatste dankwoord is aan Chris, die mij altijd onvoorwaardelijk heeft gesteund. 

Dankk voor de vanzelfsprekendheid waarmee je zoveel voor me doet. 
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