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Eenn dankwoord.... 

Tom,, jij hebt mij de mogelijkheid gegeven mijn dromen in mijn werkend leven waar te 

maken,, en mijn dagen en het onderzoek zo in te vullen als ik dat voor ogen had. Jouw 

creatievee ideeën en jouw betrokkenheid hebben een grote bijdrage geleverd aan dit 

proefschrift. . 

Martin,, jij hebt mij als copromotor zeer gesteund in het tot uitvoering brengen van mijn 

dromen.. Jij hebt mij de wegen leren kennen van klinisch en ook klinisch toepasbaar 

kindergeneeskundigg onderzoek. Ik was en ben 'verkocht'. De momenten waarop ik weer 

naarr buiten stapte vol met energie, nieuwe plannen, teksten, zijn zeer stimulerend 

geweest.. Veel dank. 

Kinderoncologenn Henk, Huib, Jan, Joseph, Marjan, Cor, Hans en Lieve, jullie houden je 

bezigg met één van mijn dromen waar ik afscheid van heb genomen: de klinische zorg 

voorr zieke kinderen. Maar ik hoop dat ik een nieuwe combinatie kan vinden om erg dicht 

betrokkenn te blijven. Dank voor jullie stimulerende houding. Kindercardiologen Jaap, Jan, 

Mies,, Sally, Wies, en ook Irene, dank voor jullie begrip en de ruimte die jullie mij hebben 

gebodenn om mijn weg te gaan. Ik hoop dat ook jullie ruimte krijgen om dromen te 

verwezenlijken. . 

Elvira,, dank voor je hulp. Met een ongelofelijk doorzettingsvermogen heb jij een grote 

bijdragee geleverd aan het tot stand komen van werk beschreven in dit boekje. Je haalde 

mijj bij de realiteit van de dag. Heleen, 'sanks', het was 'cool' en geen droom. 

Verderr wil ik medeauteurs, PLEK medewerkers, collegae, verpleegkundigen en anderen 

bedankenn voor de getoonde belangstelling en de enthousiaste wijze waarop zij hebben 

deelgenomenn aan de opzet, uitvoering en de verslaglegging van de verschillende 

studies.. Met name wil ik noemen; Renato Valdés Olmos, Henk Behrendt, Monique Tiel-

vann Buul, Mathilde Ubbink, Barbara Bastiaansen, Rob de Winter, Hans Reitsma, Ewoudt 

Straat,, Floor van Leeuwen, André van Kuilenburg, Ellen Bloeme, Ria Groot en Marjolein 

Postell mans. 

Ria,, Cees, Joke en Jan, zonder jullie was dit echt niets geworden. De liefde en het 

enthousiasmee voor onze kleine 'donders' en jullie flexibele geest kun je niet beter 

dromen.. Heel veel dank. Odilie, dank voor je enthousiasme waarmee je onze kinderen 

volgtt in hun eigen droomwereld en Natasja, voor het altijd weer klaar staan. 

Pamme,, Willem, Wim, Margriet, Jan, Olga, Saskia, Jaap, Christiaan en Mechlie. Wat 

bijzonderr om zo'n tiental om ons heen te hebben. Lieve Ma, dank voor de vele hulp en 

hett luisterend oor. 

Hester,, een contact met mijn eerste student groeide uit tot een ware vriendschap. Dank 

voorr het uren samen filosoferen over het heden en onze toekomst. Karin en Wendel, 

tweee dierbare vriendinnen uit het Utrechtse. Dank voor jullie onvoorwaardelijke 

vriendschapp en steun. Lieve Lot, New York is en blijft mijn droom (ondanks alle ellende 

hoopp ik). Ik geniet van je verhalen en de 'aha Erlebnissen' die we ervaren wanneer we 

elkaarr weer uren aan de telefoon hebben. 
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Lievee pap en mam. Jullie zijn de basis voor al mijn dromen geweest in mijn leven en 

hoopp dat jullie dat nog heel lang zullen zijn. Daar zijn geen woorden voor. 

Lievee Rein. Jij, mijn grootste droom die vervuld is. Heel veel dank voor je liefde, rust en 

begrip.. Samen op weg naar de verdere toekomst. Pieter, Pam en Joost, drie wolken van 

kinderen,, ik had niet mooier kunnen dromen. Een 'werkzondag' in de afgelopen weken: 

'Mamma,, ik begrijp het wel, maar ik vind het wel jammer!' Dat is weer even voorbij... 




