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Dankwoord d
Aann het einde van dit boekje (of bent u hier begonnen?) zal duidelijk geworden zijn dat ik het
voorgaandee werk niet in mijn eentje had kunnen klaren. Alhoewel ik de onderzoeken met veel
plezierr heb uitgevoerd, heb ik telkens ook wel twijfels gehad of ik de echte eindstreep
'promoveren'' zou kunnen halen. Dat het toch zover gekomen is, is ook aan veel anderen te
danken,, waarvan ik een aantal hier met naam wil noemen.
Allereerstt mijn promotor Louise Gunning-Schepers. Beste Louise, toen jij bij de afdeling
kwam,, was net het Selectie en Wachtlijstenonderzoek van start gegaan. Jij gaf me de
gelegenheidd een vervolgonderzoek te starten en een promotietraject uit te zetten, dat me de
ruimtee gaf om gezin en werk op een voor mij prettige manier te combineren. Jouw
enthousiasmee en je gave om altijd positief te blijven, werkten erg aanstekelijk. Ook in een
periodee waarin ik het niet meer zag zitten, wist jij een oplossing te vinden en te zorgen dat ik
weerr verder kon. Dat je naast je drukke baan bij de Raad van Bestuur van het AMC, als
promotorr wilde aanblijven, heb ik erg gewaardeerd. Ik dank je dan ook zeer voor je steun de
afgelopenn jaren.
Bestee Niek Klazinga, jou wil ik ook hartelijk danken voor het feit dat je bereid was om als
promotorr op te treden, toen je net bij de afdeling Sociale Geneeskunde was gekomen en
geconfronteerdd werd met een bijna afgerond onderzoek. Jij keek met een frisse blik tegen de
onderzoekenn aan en je kritische vragen dwongen me bevindingen preciezer te formuleren en
voorr een breder publiek toegankelijk te maken.
Dee eerste kennismaking met het AMC als werkplek, was de kennismaking met Hans Wendte.
Voorbereiderr van het eerste onderzoek naar Selectie en Wachtlijsten in de Gezondheidszorg
enn daarna altijd als "rots in de branding" aanwezig. Je was niet alleen betrokken bij alle fasen
vann het onderzoek maar ook bij het wel en wee van de onderzoeker. Ik dank je zeer voor de
prettigee samenwerking.
Ookk Jos Danse wil ik hartelijk danken voor zijn hulp de afgelopen jaren, je bent een ware
vraagbaakk op het gebied van de psychogeriatrie, een enthousiast interviewer en een kritische
medeauteurr van artikelen.

Dee onderzoeken waren natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de toestemming van
contactpersonenn op de onderzochte locaties en de medewerking van hulpverleners aan
interviewss en het invullen van vragenlijsten. In het wachtlijstproject was het leeuwendeel van
dee gegevens afkomstig van interviews met mantelzorgers. In voor hen drukke periodes waren
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zijj bereid om meerdere gesprekken met ons aan te gaan. Allemaal zeer bedankt! Een speciaal
woordd van dank voor Muck ter Stege en Bernadette Hessing die zeer betrokken en
behulpzaamm zijn geweest bij de uitvoering van het wachtlijstproject.
Dee projectgroep van het Selectie en Wachtlijstonderzoek wil ik bedanken voor de prettige
samenwerking.. Met name Inge Varekamp, kamergenote en mede-onderzoeker, wil ik hartelijk
danken:: het was leuk om gezamenlijk en toch ook apart aan het onderzoek te werken, ik heb
err veel van opgestoken.
Karienn Stronks dank ik voor haar kritische commentaar op één van de artikelen en Chris
Nijboer.. die met haar mantelzorgonderzoek altijd net een paar stappen voor liep, voor haar
adviezen.. Annemarie Kegel dank ik voor het afstaan van gegevens van haar dossieronderzoek
enn Menno Reijneveld voor zijn hulp bij het bewerken ervan. Bart Mertens heeft me bij de
longitudinalee analyses in S-plus enorm geholpen. Veel werk is ook verzet door de stagiaires
Sarahh Rudolph en Peter Schadée. Het interviewen van de mantelzorgers thuis vond ik heel
bijzonderr maar ik kon ze niet allemaal alleen doen en ben heel blij geweest met de hulp van
Barbaraa Tan, Tineke van den Burg en Machteld Bredman. Laura Cobb dank ik voor de laatste
vertaalwerkzaamheden.. Ook Wien Limburg heeft vele stukken in het Engels vertaald ensamenn met Hubertien Siemerink - geholpen bij allerlei bibliotheekzaken. Jeannine Overdijk
enn Noor Oosterhof dank ik voor hun secretariële ondersteuning en Miene Overbeek voor haar
bijdragee aan een deel van de gegevensinvoer en natuurlijk voor allerlei andere hand- en
spandiensten.. Van Sonja Schmidt heb ik veel geleerd over het onderwijzen van studenten.
Doorr het begeleiden bij het onderdeel verpleeghulpstage heb ik veel indrukken opgedaan over
hett functioneren van de gezondheidszorg in diverse takken van 'sport' en in diverse landen.
Meerr in het algemeen was de steun van collega's van de afdeling Sociale Geneeskunde heel
belangrijk.. De problemen met de instroom van deelnemers aan het onderzoek werd door een
groott deel van de collega's belangstellend gevolgd en er werd me moed ingesproken.
Daarnaastt vond ik het ook een heel gezellige tijd en ik hoop dat het lukt om - nu inmiddels
velenn ook uitgewaaierd zijn naar andere werkplekken - elkaar nog regelmatig te zien.

Correttee Ploem en ik hebben samen met succes gestreden voor een betere zwangerschapsverlofregelingg voor AiO's. Helaas bleek de aanstellingsduur toch niet voldoende om het
proefschriftt op tijd af te ronden. En misschien helaas was er meteen al een vacature die zó
mooii aansloot bij mijn promotieonderzoek dat ik die niet kon laten lopen. Eén en ander heeft
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err voor gezorgd dat er nog veel vrije tijd in het proefschrift gestoken moest worden. In het
beginn nog steeds met plezier ... later toch wel wat minder. Ik dank vrienden en familie voor
hunn opbeurende praatjes en belangstelling. Op het laatst durfde ik sommige van jullie
nauwelijkss meer onder ogen te komen zonder een echte vooruitgang te kunnen melden. Dat
betekendee dus of jullie niet meer zien, of vooruitgang boeken!
Ikk vind het erg leuk dat Yvonne Bartholomeus wilde helpen bij de vormgeving van het
boekje.. Trix van Veen bedankt voor de snelle service met de omslagillustratie en Nick Rijper
voorr het beschikbaar stellen van zijn kantoor (buiten "normale werkuren").
Rose-Mariee Droes wil ik heel hartelijk danken voor het feit dat ze voor het project
Implementatiee Model Ontmoetingscentra in zee is gegaan met iemand die nog "even" haar
proefschriftt moest afronden. Ik vind het een geweldig leuk project en leuk om samen te
werkenn met iemand die zo gedreven ouderenonderzoek verricht. Ook mijn nieuwe collega's
aann het VU medisch centrum dank ik voor de samenwerking en ontspanning (dat we nog maar
vaakk mogen steppen in het Vondelpark).

Dee laatste loodjes heb ik gedeeld met Carolien Plevier. Nadat we elkaar als kamergenoot goed
haddenn leren kennen, zagen we elkaar nog vaak op zondagen in het AMC. Eerst even een
cappuccinoo en de laatste nieuwtjes uitwisselen, maar daarna gingen we hard aan de slag. Ik
vindd het dan ook heel erg leuk dat jij mijn paranimf wilt zijn. Dat geldt ook voor Helen
Keijzer.. Wat leuk dat ik jou na al die jaren eens officieel mag toespreken! Op de lagere school
kliktee het al (als de "witte en de zwarte") en daarna zijn we elkaar niet meer uit het oog
verloren.. Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik jou zou vragen naast me te staan.

Lievee Mark, de steun die jij mij gegeven hebt is natuurlijk niet in een paar regels uit te
drukkenn want jij hebt op vele manieren een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit
proefschrift.. Jij zult het vast ontkennen, maar zonder jou zou ik het zeker niet gered hebben.
Jee belangrijkste bijdrage is denk ik je onbegrensde vertrouwen in het feit dat het me zou gaan
lukken.. Daarnaast in je houding dat we samen staan voor een goede combinatie van werk,
gezin,, plezierig leven en gelukkig zijn.
Lievee Roos, Maartje en Anne: het boekje is nu écht af!
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