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EEN WOORD VAN DANK 

Hoewel ik elk woord in dit boekje zelf heb geschreven (en voor elk woord naar schatting 

10 alternatieven heb bedacht, ingetypt en vervolgens gedelete) hebben aan de 

totstandkoming van dit proefschrift velen een bijdrage geleverd. De volgende personen zijn 

van onschatbare waarde gebleken voor het opzetten, uitvoeren en afronden van het 

visitatie-onderzoek. Hiervoor wil ik hen graag publiekelijk bedanken. Bij deze. 

Prof. N. Klazinga. Beste Niek. Ruim 10 jaar geleden ging ik als nieuwe CBO-collega met 

je mee naar een bijeenkomst van de Intercollegiale Toetsingscommissie van het Medisch 

Centrum Alkmaar. W i e had toen kunnen bedenken dat we in 2 0 0 3 dit proefschrift zouden 

afleveren! Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van jouw scherpe geest en uitgebreide kennis 

en ervaring. Jouw alti jd weer positieve benadering van mijn wetenschappelijke 

vorderingen, zelfs als die ver te zoeken waren, hebben me over menig 'dood punt' heen 

geholpen. Dank voor je loyaliteit en vertrouwen. 

De leden van de wetenschappelijke verenigingen van chirurgen, gynaecologen en 

kinderartsen ben ik veel dank verschuldigd. Zonder de volle medewerking van de ruim 2 0 0 

bij het project Kwaliteitsconsultatie betrokken medisch specialisten had dit boekje nooit 

geboren kunnen worden. De combinatie van 'werken met' en 'bestuderen van' dokters is 

uiterst plezierig gebleken. Mi jn speciale dank gaat uit naar de leden van de 

begeleidingscommissie van het project, Dr A. Koomen, chirurg, DrJ. Lips, gynaecoloog en 

R. HolI, kinderarts. 

Prof. H. Merkus. Beste Hans. Ons visitatie-gepionier dateert al weer van even terug. Ik heb 

goede herinneringen aan de spannende eerste jaren, waarin het N V O G 'visitatiehuis' stukje 

bij beetje werd opgebouwd. De samenwerking met jou als voorzitter, kartrekker en visiteur 

(wie het laatst lacht....) maakte het tot een productieve en plezierige periode. Hartelijk 

dank voor je deskundige inbreng in mijn onderzoek en je warme betrokkenheid bij mijn 

persoonlijk wel en wee. 

Prof. F. van Wijmen. Beste Frans. De samenwerking met jou in het kader van de juridische 

verkenningen van visitatie was altijd plezierig en constructief. Onze bijeenkomsten 

(stationsrestauratie 's-Hertogenbosch CS) vond ik immer stimulerend. Ik heb dankbaar 

gebruik gemaakt van jouw kennis en genoten van het taalgebruik in je emails ('je laat er 

warempel geen gras over groeien.. '). Hartelijk dank. 

Dr M. Stouthard en Dr K. Redekop. Beste Marlies en Ken. Dank voor jullie professionele 

statistische inbreng en adviezen in dit proefschrift. Ken, hoewel je met de begrote 3 

(advies)dagen natuurlijk niet bent uitgekomen, heb ik je nooit je geduld met me zien 

verl iezen. Echt reuze bedankt! 

DamhuisElshoutVerschure. Beste oud-collega's. Tijdens mijn 'DEV-periode' vond de 

dataverzameling voor de Kwaliteitsconsultatie plaats. Daarnaast heb ik veel geleerd van en 

gelachen met jullie. Gerrit, dank voor alle lessen en discussies over het managen van 

maatschappen. Renée, dank voor het perfecte 'vragenlijst-management'. 



Lieve Fons, met recht een sugar-uncle. Dank voor je prachtige foto's voor het boekje van 
Dr Kiki, s.g.m.v.. 

Lieve José en Petra, paranimfen. Dank voor het volgen, en ondersteunen, van alle stappen 

op mijn onderzoeks-/levenspad. Peet, dank voor je oprechtheid, aanmoedigingen, 

relativeringsvermogen en ontelbare sms-jes. José, dank voor je liefdevolle betrokkenheid, 

heldere inzichten, nuchtere adviezen en luisterend oor (met speciale dank aan Tele2000 en 

Vodafone]. 

Lieve pa, ma en Anky. Dank voor jullie aandacht en medeleven. Pap en mam, dank voor 

jullie onvoorwaardeli jke steun en alle ritjes naar Heusden met soep, gezonde happen, 

bloemen en andere bemoedigende presentjes. Anky, dank voor je opbeurende :-] emails. 

Lieve vrienden. Dank voor jullie belangstelling voor mijn wetenschappelijke activiteiten al 

die jaren en de zeer gewaardeerde afleiding ervan. Eindelijk krijgen jullie je feestje! 

Lieve Berna. Dank voor het (zelf)vertrouwen. Zonder jou.. . 

Lieve Jet. Jouw oprechte interesse voor mijn onderzoek (not a ground-breaking project) heeft 

me steeds weer verrast en verbaasd. 1000 x dank daarvoor. Jouw trouw, vertrouwen en 

vriendschap ontroeren me nog alt i jd. NYC is ver weg, maar jij woont in mijn hart (al 30 

jaar). 

Dag onderzoek. Dag aap, zoek nu maar een andere schouder... 

Kiki Lombarts, september 2003 




