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Datt de totstandkoming van dit proefschrift naast trots en plezier ook een spoor van tijdelijke 

moedeloosheidd en dus vooraf doorzettingsvermogen heeft achtergelaten is alle ondersteuners 

enn omstanders luid en duidelijk bekend. De steun, stimulering en vooral het vertrouwen in 

eenn goede afloop van een aantal bijzondere mensen zijn van groot en doorslaggevend belang 

geweest. . 

Allereerstt de patiënten die belangeloos meegewerkt hebben aan het onderzoek. De wijze 

waaropp zij over hun ziekte vertelden en over de keuzes die zij moesten gaan maken en 

vervolgenss ook gemaakt hebben, was indrukwekkend wat betreft de openheid en de moed 

diee ze daarbij toonden. Velen van hen passeren nog regelmatig mijn gedachten. Ik ben hen 

bijzonderr dankbaar voor hun bereidwilligheid en koester de herinneringen aan de bijzondere 

ontmoetingenn die ik met hen gehad heb. 

Dann de artsen en verpleegkundigen die bij de uitvoering van het onderzoek in de verschillende 

ziekenhuizenn betrokken waren. Dankzij jullie bereidheid in de eigen ziel en spreekkamer te 

latenn (mee)kijken en luisteren is dit onderzoek mogelijk gemaakt en konden anderen via de 

artikelenn van jullie ervaringen leren. Jullie betrokkenheid heeft mij geholpen en zeer geroerd. 

Hartelijkk dank. 

Hoofdstukk drie had niet geschreven kunnen worden zonder de inzet van alle specialisten 

diee zich met oncologie bezig houden en die de vragenlijst hebben ingevuld en teruggestuurd. 

Dee vele positieve commentaren die daarbij gegeven werden gaven mij het vertrouwen dat ik 

niett de enige was die het nut en belang van het onderwerp inzag. Hartelijk dank voor uw 

medewerking. . 

Mijnn beide promotores en co-promotores hebben mij gedurende de vele stadia die tot dit 

uiteindelijkee resultaat geleid bijgestaan. Samen hebben we inspirerende discussies gevoerd, die 

gekenmerktt werden door openheid, plezier, vindingrijkheid, betrokkenheid en nog veel meer. 

Geachtee professor de Haes, beste Hanneke. Inmiddels zijn het al tien jaren waarin wij 

intensieff hebben samengewerkt. Je kritische blik vormde vaak het rode potlood dat het 

proefschriftt uiteindelijk beter en meer to the point heeft gemaakt. Ik wil je op deze plaats dan 

ookk danken voor je niet aflatende inzet om dit project tot een goed einde te brengen en voor 

hett vele dat ik van je heb geleerd. 

Geachtee professor de Haan, beste Rob. Hoewel wij elkaar pas later in het onderzoek 

tegenkwamen,, is de samenwerking er niet minder om geweest. De intensiviteit waarmee wij 

samenn aan het vignetten artikel hebben gewerkt was niet alleen leerzaam maar ook altijd erg 

opbeurend.. Je, toch wel andere, kijk op het begrip kwaliteit van leven en de wijze waarop 

onderzoekk behoort plaats te vinden leidde tot vruchtbare confrontaties tussen verschillende 

werkelijkheden.. Erg bedankt voor je secuurheid, je steun en betrokkenheid. 

Geachtee dr Bakker, beste Piet. Mijn eerste echte ervaring met jou als dokter was toen je in 



eenn gesprek met ouders van een bijna volwassen zoon moest vertellen dat hij niet meer beter 

zouu worden. De manier waarop jij dit deed heeft diepe indruk op mij gemaakt. In de loop van 

mijnn onderzoeksjaren is deze eerste indruk van een bijzondere dokter alleen maar bevestigd. 

Heell erg bedankt voor je betrokken-blijven bij het onderzoek in al zijn fases, maar vooral ook 

voorr je openheid en bereidheid om andere wegen te verkennen. 

Geachtee dr de Graeff, beste Alexander. Ik was zo blij voor jou maar ook voor mijzelf toen 

jee promoveerde, want op dat moment kon je mijn co-promoter worden. Op die manier kon ik 

jee een waardige plaats geven bij de begeleiding van het onderzoek en zou ik verzekerd zijn 

vann je waardevolle inbreng bij de toen nog te schrijven artikelen. Dat die inbreng waardevol 

zouu zijn had ik al ervaren toen ik bij jullie (Universitair Medisch Centrum Utrecht) stage kwam 

lopen,, bij het opstellen van de onderzoeksprotocollen en het meedenken over de artikelen. 

Heell erg bedankt hiervoor. 

Jannekee Willems, zonder jou had ik het nooit gered om alle patiënten te interviewen, alle 

artsenn alert te houden, alle interviewers enthousiast te houden. Kortom het onderzoek had 

nooitt datgene opgeleverd wat het nu heeft gedaan. Ik hoop dat onze gesprekjes in de vroege 

ochtenden,, over werk, kinderen en andere bezigheden, op de een of andere wijze in stand 

gehoudenn kunnen worden. 

Franss Oort, weliswaar wat later bij het onderzoek betrokken maar niet minder belangrijk. 

InIn tegendeel! Niet dat je statistische adviezen altijd leuk waren, of het ongecompliceerder 

maakten,, maar het was altijd erg nuttig en kwaliteit van het artikel verbeterend. Dankjewel 

voorr de prettige wijze van uitleg en bijstaan. 

Mariannee Nooij, Anne Stiggelbout en Peep Stalmeier. Het was erg plezierig dat ik altijd een 

beroepp op jullie kon doen wanneer er gebrainstormd, meegedacht, gelezen, geregeld enzovoorts 

moestt worden. Bedankt voor jullie helpende hand en hoofd en waardevolle adviezen. 

Toenn jij, Chris Bor, twee jaar geleden zei dat ik mijn eerste artikel alvast kon brengen ieek 

mee dat enigszins overdreven vroeg. De tijd heeft anders geleerd. Dank zij jouw expertise en 

inzett is het 'piece de resistance' tot een boekje geworden waar ik zeer trots op ben. De 

gezelligheidd waarmee het tot stand is gekomen maakt dat ik bijna weer een proefschrift zou 

willenn schrijven. 

Afdelingg Medische Psychologie en haar medewerk(st)ers. De tien jaar die ik bij en met jullie 

hebb doorgebracht vormen meer dan alleen een prett ige herinnering. De onderlinge 

betrokkenheidd voelde als een warm bad, dat ik ernstig zal missen. Een paar mensen wil ik in 

hett bijzonder noemen. 

Allereerstt Mart Calff, want laten we wel wezen, zonder jouw bemoeienis was ik überhaupt 

nooitt op de afdeling beland. Ik heb het altijd als steunend ervaren om te merken dat wij over 

veell (voor jou en mij belangrijke) onderwerpen dezelfde gedachten hadden. Samen zijn we 
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begonnenn aan onderwerpen die ons beiden zeer beroeren, ik hoop dat we uiteindelijk nog 

veell samen zullen gaan doen. Wie weet wat onze toekomst ons brengt 

Sjaakk Molenaar, goed voorbeeld doet volgen! Weet dat ik altijd bereid ben om samen te 

ontbijtenn en ons boeiende onderzoeksgebied te bespreken. Ik heb erg genoten van onze 

gesprekkenn en dank je voor je steun en meebeleven. 

Evelienn Spelten, heerlijk om regelmatig met jou de perikelen van het KWF onderzoeker zijn 

tee kunnen bespreken onder het genot van het uitzicht op mooie mannen in spannende films. 

Hanss van Laarhoven, weggaan van de afdeling medische Psychologie was al een onzalig 

idee,, maar dat je daarmee uit mijn kamer bent verdwenen dat deed voor mij de deur dicht. Je 

bentt lange tijd een prettig baken geweest in de roerige tijden van het onderzoek en nog veel 

meer.. Dank je wel dat je er was en dat je, zij het wat verder weg, er nog steeds bent. 

Opp deze plaats wil ik mijn vriendinnen en vrienden begrip vragen voor mijn toch enigszins 

asocialee gedrag in het afgelopen jaar. De samenloop van leuke en minder leuke 

omstandigheden,, waaronder de afronding van dit proefschrift, heeft ertoe geleid dat ik weinig, 

zoo niet helemaal geen tijd voor jullie had. Mijn plan is om het in het komend jaar goed te 

maken.. Dank jullie voor je vriendschap. 

Fred,, postillon de Rotterdam, wegberijder voor mijn proefschrift. Dankjewel. 

Mijnn boezemvriendinnen Olga en Liesbeth what can I say.... Ook jullie heb ik dit jaar iets 

minderr gezien dan goed is voor mijn ego en welzijn. Ook al hebben we de dagelijkse contacten 

niett nodig om te weten wat we voor elkaar betekenen, een onsje meer zou best mogen. Dat 

dee Ardennen-weekenden verdubbeld moge worden! 

Mijnn paranimfen Nel en Frans, jullie hebben aan de wieg van mijn wetenschappelijke opleiding 

gestaann en nu zullen jullie naast mij staan bij het einde ervan. In 1978 zijn wij begonnen met 

dee studie Andragologie en Pedagogie en in de tussenliggende jaren hebben jullie al mijn 

'majorr life-events' meegemaakt. Dankjewel voor jullie steun, trouw en vooral het er zijn. 

Peterr en Sally, dank jullie wel voor jullie betrokkenheid. Broertje, I did it! Intussen heb jij 

fermee stappen gezet op het pad der zelfstandigen; iets waar ik alleen nog maar over heb 

durvenn fantaseren. Sally, jij heel erg bedankt voor het feit dat ik nooit tevergeefs een beroep 

opp je deed om toch nog even naar het engels van een artikel te kijken, toch nog snel een 

abstractt te controleren of mee te denken over pakkende zinnen en titels! 

Lievee zusjes, José en Annemieke, regelmatig heb ik jullie een warm oor bezorgd door 

ellenlangee telefoongesprekken over het lijden van een promovenda. Dank jullie voor je 

aandacht. . 

Lievee Els en Wulfert, de weldadige warmte en zorg die jullie mij en de mijnen de afgelopen 

jarenn hebben gegeven zijn niet alleen kostbaar maar hebben ertoe bijgedragen dat telkens 

weerr de moed gevonden kon worden om door te gaan. 



Lievee Fiet, dank je wel voor je niet aflatende belangstelling gedurende de vele jaren waarin 

ikk aan mijn proefschrift heb gewerkt. Het onderwerp blijft erg onplezierig, maar mocht je de 

moedd opbrengen het te lezen, dan zul je zien hoe boeiend het ook is. Ik vind het heerlijk dat 

jee erbij bent. 

Dierbaree ouders, als je de wereld van wetenschap en promoveren niet kent is het moeilijk 

jee er een voorstelling van te maken. Desalniettemin was jullie belangstelling altijd verwarmend 

enn stimulerend. Dank jullie wel voor alle kansen die jullie mij hebben gegeven. 

Lievee Mattijn, Stijn en Naomi, dankjewel dat jullie er zijn. Ik hoop niet dat het eindeloze 

trajectt dat ik heb afgelegd een afschrikwekkend voorbeeld voor jullie is geworden. Jullie 

wetenn gelukkig dat ik het onderwerp en onderzoek doen, uiteindelijk zelfs het schrijven, altijd 

ergg leuk, boeiend en stimulerend heb gevonden. Dank jullie wel voor het geduld waarmee 

julliee mijn 'mindere momenten' over je heen hebt laten komen. 

Lievee Leen, wat ben jij er voor mij geweest! Je bent het er volstrekt niet mee eens als ik zou 

zeggenn dat dit proefschrift er zonder jou niet was geweest. Daar heb je ook wel gelijk in, 

maarr het zou beslist anders geworden zijn. 

Nelleke,, juli 2003 


