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Dankwoord d 

Waarr je stappen zet, wordt het grond. Velen hebben op de één of ande-
ree manier bi jgedragen aan de to ts tandkoming van een werk dat gelei-
delijkk ontstond en niets te maken had met een vastbesloten plan om een 
proefschriftt te schri jven. Deze laatste pagina 's wi l ik gebruiken om 
enkelenn van hen in het bijzonder te bedanken. 

Dee afgelopen jaren heb ik veel geleerd. Om te beginnen van dr BA de 
Jong,, bedenker van de IPA en tevens copromotor. Beste Bareld, jouw 
invalshoekk leidde mij binnen in de wereld van de medische ethiek en sti-
muleerdee een kri t ische beschouwing van de reval idat ie. Je begeleiding 
wass gericht op de grote li jnen, op reflectie en op het scheppen van 
ruimtee en mogeli jkheden, waarbij je op de cruciale ogenblikken sturing 
gaf.. Voor dit alles dank ik je. 
Verderr gaat mijn dank uit naar mijn hooggeleerde promotoren Prof dr 
RJJ de Haan en Prof dr GAM van den Bos. Beste Rob, jouw tempo was 
voorr mij soms moeili jk bij te benen, maar gelukkig was je steeds weer 
bereidd om concepten te lezen en om aanwijzingen te geven ter verbete-
ringg van de stat ist ische analyse en de art ikelen. Zonder jouw krit ische 
opmerkingen,, deskundigheid en voorkeur voor helder en bondig taal-
gebruikk was dit proefschrift niet geworden tot wat het nu is. Beste 
Trud i,, je bet rokkenheid en vert rouwen in mijn capaci tei ten hebben 
mee met name in de eerste fase van het onderzoek gesteund. Bovendien 
wi ll  ik je bedanken voor je deskundige en zorgvuldige begeleiding, je 
waardevollee commentaar en voor het aandragen van ideeën. Van jou heb 
ikk veel geleerd over de zorgen van en voor chronisch zieken. 
Dee patiënten die bereid waren mee te doen aan dit onderzoek ben ik zeer 
erkentel i jk.. Door hun aanvull ingen op de vragenli jst, de ervaringen 
enn verhalen 'van binnenui t' heb ik meer inzicht gekregen in wat leven 
mett een chronische aandoening kan betekenen. 

Dee leden van de k lankbordgroep, die met name bij de start van de stu-
diee belangrijk was en bestond uit Prof dr RJ de Haan, Prof dr GAM van 
denn Bos, dr BA de Jong, dr A Beelen, dr IJM de Groot, mevrouw G 
Neuhuijss en Prof dr GJ Lankhorst, dank ik voor hun bereidheid zich in 
tee zetten voor een project dat duidelijk nog moest groeien. In het bij -
zonderr dank ik Anita Beelen, die met haar inventivi tei t, deskundig-
heidd en bereidwil l igheid tot ondersteuning op zowel menselijk als sta-
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t istischh vlak, alles steeds weer in goede banen wist te leiden. Lieve 
Anita,, ik vond het erg prett ig om met je samen te werken. 

II  am most grateful to Prof CD Ward for his enthusiasm for the IPA pro-
jectt and the time and effort he has invested in it . Dear Chris, your 
opennesss and appeti te for the exchange of arguments made the writ ing 
off  our paper an inspir ing experience. Ook Dr P Kersten ben ik zeer 
erkenteli jk.. Beste Paula, bedankt voor je interesse in de IPA, de prett i-
gee samenwerking, de energie die je stak in de Engelse vertal ing van de 
IPAA en natuur l i jk voor de p lannen om samen met Chr is de IPA te 
validerenn voor gebruik in Engeland. 

Mij nn dank gaat tevens uit naar de afdeling Revalidatie voor de geboden 
studiefaciliteitenn en mijn directe collegae op de afdeling ergotherapie die 
mee hebben vervangen op de dagen, weken, maanden die ik niet aanwe-
zigg was vanwege studie of onderzoek. Klaas van der Burg en de onder-
zoekerss van de afdeling Revalidatie wil ik bedanken voor hun colle-
gialiteit.. Speciale dank gaat uit hierbij uit naar Mar ike van der Schaaf 
enn Marie-Jeanne Wolf. 

Dee leden van de promot iecommiss ie, de professoren FJH van Dijk , 
JCJMM de Haes, A Prevo, M de Visser, CD Ward, en dr WHJM Wientjens 
benn ik erkenteli jk voor het lezen en beoordelen van dit manuscr ipt. 

All ee vrienden, vriendinnen en collegae die mijn reilen en zeilen door de 
jarenn heen met warme belangstel l ing hebben gevolgd, dank ik voor 
hunn interesse en steun. Met name Geranne Engwirda-Kromwijk wil ik in 
ditt verband noemen. Lieve Geranne, je visie op zaken die de gezond-
heidszorgg betreffen is pr ikkelend, en je belangstell ing en opmerkin-
genn over mijn onderzoek heb ik zeer gewaardeerd. Wel zijn we veel te 
weinigg uit eten geweest samen. 
Esterr Haver Droeze en Annelies Kruisselbrink stimuleerden als 'hoofden 
ergotherapie'' reeds in het begin van mijn loopbaan theoret ische ver-
diepingg en reflectie. Ik ben er dankbaar op ingegaan. 

Hett is een eer om Goos Cardol en Christine Dedding als paranimfen aan 
mijnn zijde te weten. Lieve Goos, bijna vanaf het moment dat ik kon lezen 
stimuleerdee ji j mijn honger naar letters en liefde voor boeken. Ik geniet 
vann je altijd parate boekentips en van onze gesprekken over de geneug-
tenn van het lezen, maar zeker ook van onze broert je-zusje-dagen. Hoe 
anderss zou het well icht zijn gelopen wanneer ik vroeger, t i jdens de 
kinderboekenweek,, geen boeken maar modelbouwdozen van jou had 
gekregen? ? 
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Lievee Christ ine, ik dank je voor je generositeit in het delen van kennis, 
nieuwsgierigheid,, ervaring en twijfels. Onze discussies waren uiter-
matee inspirerend en leverden het benodigde psychisch inkomen. Ik ben 
bli jj  dat onze onderwerpen van gesprek niet alleen op onderzoek waren 
gericht,, waardoor zich meer dan een collegiaal contact heeft ontwikkeld. 
Ikk hoop dat we nog lang doorgaan met het delen van verwondering en 
ideeën,, en stiekem droom ik van een gezamenlijk onderzoeksproject, ooi t . .. 

Mij nn ouders dank ik voor hun aandacht, liefde en zorg. Lieve ma, ik heb 
jee zorgzame houding naar naasten meer dan naar je zelf alti jd bewon-
derd.. Helaas heeft pa mijn stappen ' in de wetenschap' niet mee kunnen 
maken,, maar ik weet zeker dat hij heel erg trots zou zijn geweest. 
Tenslottee wil ik Chiel bedanken voor de vanzelfsprekendheid waarmee 
hijj  me altijd onvoorwaardel i jk steunt en st imuleert. Lieve Chiel, ik 
benn een gelukkig mens met jou aan mijn zijde, en dat idee doet me 
glunderen. . 
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