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Dankwoord 

Tijdens het schrijven van dit proefschrift heb ik vaak geworsteld met mijn 
eigen autonomie als onderzoeker. Aan de ene kant wilde ik alles zelf doen, 
op mijn eigen manier (die in mijn ogen natuurlijk het beste was), aan de 
andere kant wilde ik soms ook graag van anderen horen hoe het allemaal 
moest, hoe het beter kon of waar ik de fout inging. Ik wil hier in de eerste 
plaats mijn promotoren en co-promotor bedanken voor de rol die zij in dit 
proces van academische volwassenwording hebben gespeeld. Om te begin
nen Theo van Willigenburg, die in het begin wel stuurde maar mij gaande
weg steeds vrijer liet. Hij bleef echter steeds (via de modernste communi
catietechnieken) bereikbaar voor commentaar, ook nadat hij naar een andere 
universteit was verhuisd. Sjef Gevers was vooral in het begin- en het eind
stadium betrokken bij het onderzoek, en zijn opmerkingen over de grote lij
nen, de samenhang en de leesbaarheid hebben mij geholpen het proefschrift 
toegankelijker te maken. Met Hans Wendte heb ik vanaf het allereerste 
begin prettig samengewerkt. Zijn dagelijkse begeleiding varieerde van het 
geven van praktische tips en aanwijzingen, tot meedenken, tot het bieden 
van een luisterend oor als ik het even niet meer wist of zag zitten. Het ver
trouwen dat ik van alledrie heb gekregen stelde me in staat om mijn eigen 
fouten te maken, en daarvan te leren. 

In de tweede plaats wil ik natuurlijk alle medewerkers en patiënten van de 
afdelingen waar ik mijn observatieonderzoek heb uitgevoerd hartelijk 
bedanken voor hun medewerking. De artsen waar ik wekenlang achteraan 
mocht lopen, de verpleegkundigen die altijd even tijd maakten als ik iets 
van ze wilde weten, en de patiënten die ik heb gevolgd, en die mij toeston
den hun verhalen te gebruiken voor mijn onderzoek. 
Mijn collega's van de afdeling Sociale Geneeskunde (waarvan er velen in
middels alweer elders werkzaam zijn), boden gedurende mijn hele onderzoek 
een prettige werkomgeving. Ook al was ik enigzins een vreemde eend in de 
bijt, toch waren er velen die hun interesse voor mijn onderzoek lieten blij
ken. In het bijzonder moet ik Corrette Ploem noemen, mijn kamergenoot 
waarmee ik bijna 5 jaar lang lief en leed heb gedeeld. Ik hoop dat we daar 
nog lang mee door zullen gaan. 
Met Ghislaine van Thiel, Dorothea Touwen en Bert Molewijk heb ik in ons 
"autonomie & empirie" clubje veel zinnige discussies gevoerd, met name 
over het doen van empirisch-ethisch onderzoek. Ook hebben zij een aantal 
van mijn teksten van nuttig commentaar voorzien en boden zij steun bij 
ernstige aanvallen van promotie-blues. Onze bijeenkomsten waren altijd 
erg gezellig, en de gesprekken over trouwen, huizen, zwangerschappen en 
kinderen kregen gaandeweg een steeds grotere plaats op onze 'agenda'. Het 
wordt hoog tijd om weer eens bij elkaar te komen! 
Verder wil ik Tineke van der Kruk, Inge Varekamp, Jos de Waard en Dick 
Willems bedanken voor hun commentaar op diverse teksten, en Rob 
Kuitenbrouwer en Rob Kreuger voor het corrigeren van het Engels, respec
tievelijk het vormgeven van dit proefschrift. 
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Mijn ouders hebben natuurlijk de basis voor dit alles gelegd, al zullen ze zich 
soms hebben afgevraagd of ik niet iets teveel van hun arbeidsethos heb 
overgenomen ('kind, je werkt toch niet te hard?'). Ik wil hen bedanken voor 
alles wat ze hebben gedaan om mij te ondersteunen. 
Tenslotte Jozef, die niet bedankt wil worden voor wat hij als vanzelfsprekend 
beschouwt. Daarom, met een blik op de toekomst: samen op naar het 
volgende boek! 

2 3 2 


