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Hett proefschrift is af, en daar ben ik heel erg blij mee. Omdat velen direct of 

indirectt betrokken zijn geweest bij het onderzoek en bij de artikelen die uit het 

onderzoekk zijn voortgekomen, wil ik graag van de /e gelegenheid gebruikmaken 

omm allen uit de grond van mijn hart te bedanken. Een aantal personen wil ik in het 

bijzonderr bedanken. 

Allereerstt wil ik mijn promotor prof. dr. Trudi van den Bos en co-promotores dr. 

Hendriekk Boshuizen en dr. Huib Dinant bedanken voor alles wat julli e in de 

afgelopenn jaren voor mij hebben gedaan. 

Bestee Trudi, bedankt voor het ontwerp van de RA+ studie, voor je expertise op het 

gebiedd van het chronisch zieken onderzoek, je hulp bij het opzetten en uitwerken 

vann mijn artikelen, en je inspanningen om mijn artikelen om te zetten in 

publicaties. . 

Bestee Hendriek, bedankt voor je methodologische bijdrage bij de analyse van 

gegevenss en je ondersteuning bij het opzetten en schrijven van mijn artikelen. Ik 

waardeerr het zeer hoe jij in korte tijd ons onderzoek doorgrondde en mij daardoor 

konn voorzien van goede adviezen. 

Bestee Huib, bedankt voor je bijdrage aan de opzet en ontwikkeling van de RA+ 

studie,, voor je klinische inzichten en je beschouwingen over de kwaliteit van zorg. 

Ikk wil julli e bedanken voor de steun en het vertouwen die julli e mij gaven tijdens 

allee ups en down van dit promotieproces. 

Daarnaastt wil ik graag de andere projectieden bedanken: Mattanja Triemstra, 

Margaa Kammeijeren Ines Rupp. 

Bestee Mattanja, je hebt mede vormgegeven aan het onderzoek en ook al ben je nu 

officieell  niet meer betrokken, officieus ben je het nog steeds. Dank voor je inzet in 

dee eerste jaren van dit onderzoek en voor je blijvende interesse in de latere jaren. 

Bestee Marga, bedankt voor het uitvoeren van het klinische onderzoek. Hoe jij 

daarnaastt zoveel patiënten hebt kunnen overhalen om die verschrikkelijk dikke 

vragenlijstt van ons in te vullen, vind ik bewonderenswaardig. Zonder jou geen 

data,, zonder jou geen proefschrift. Bedankt! 

Lievee Ines, je bent een belangrijke schakel in de projectgroep en degene met wie ik 

hett meest intensief heb samengewerkt. Onze samenwerking was enorm 

stimulerendd en ook heel gezellig. Deze tijden mis ik wel. Je weet dat ik dit 

onderzoekk niet had volbracht als jij er niet was geweest. Hoewel ik het je al vaak 

hebb gezegd, wil ik je via deze weg toch nog een keer c; ROOTS BFT)A\ 'KI: \ ! 

Dee RA-patiénten wil ik danken voor hun inzet, voor de trouwe respons op de 

vragenlijstenn en de medewerking aan het klinisch onderzoek. 
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ZonMww (voorheen NVVO-Mw) en het Nationaal Reumafonds wil ik bedanken 
voorr de subsidiëring van het promotieonderzoek. 
Hett Jan van Breemen Instituut dank ik voor de faciliteiten en de ruimte om zo'n 
grootschaligg onderzoek over vele jaren uit te voeren. 
Hett iMTA (Erasmus MC) dank ik voor de samenwerking in het kader van het 
aanvullendee onderzoek naar informele zorg. 
Dee afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC dank ik voor de multidisciplinaire 
werkomgevingg en de faciliteiten op het gebied van het onderzoek en het 
onderwijs. . 

Ookk wil ik hier graag al mijn collega's van de afgelopen jaren bedanken: de 
medewerkerss van de afdeling Sociale Geneeskunde (AMC), de medewerkers van 
hett Centrum voor Zorgonderzoek (RIVM), de medewerkers van het Jan van 
Breemenn Instituut en mijn huidige collega's van de afdeling Medische Besliskunde 
(LUMC).. Bedankt voor de leuke gesprekken bij de koffie, voor de interesse in de 
voortgangg en voor de felicitaties als weer een stapje was gezet. In het bijzonder 
mijnn dank voor Truuske de Bock en Svlvie van Osch die mij met peptalks door dit 
laatstee jaar heen hebben geholpen. 

Goedee herinneringen heb ik ook aan de gezellige avonden tot in de late 
avonduurtjess die we met ons spontaan ontstane AIO eetgroepje, met Ines Rupp, 
Merell  van Maarle en Christine Hekkink, hebben doorgebracht. Deze maandelijkse 
etentjess heb ik altijd zeer gewaardeerd. Ik hoop dat we dit nog lang volhouden! 
Merell  is de eerste geweest die haar doctorstitel behaalde, maar volgen zullen we 
allen.. Het is jammer dat er geen drie stoelen bij mij op het podium gereserveerd 
zijn,, maar ik ben blij dat jullie, Ines en Merel, mij op dé dag terzijde staan. 

Dee laatste woorden behoren toe aan mijn informele circuit. Mams, pap, Els, mijn 
driee zussen en hun partners, en de familie van Joost: bedankt voor julli e constante 
steun.. En natuurlijk vooral ook aan Joost. Lieve Joost, ik wil je bedanken voor de 
rustt die je me schonk, voor de druk die je op me uitoefende om weer door te gaan, 
voorr je steun bij elk klein stapje in de afgelopen jaren en voor het verdragen van 
mijnn niet altijd even goede humeur, vooral ook omdat je het zo vanzelfsprekend 
vond.. Nu is er rust voor ons samen! 
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