
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Maten van succes bij ouderen: Gezondheid, aanpassing en sociaal welbevinden

von Faber, M.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
von Faber, M. (2002). Maten van succes bij ouderen: Gezondheid, aanpassing en sociaal
welbevinden. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Optima.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/maten-van-succes-bij-ouderen-gezondheid-aanpassing-en-sociaal-welbevinden(dec7964a-9315-44f1-9bba-d4d926d4e9cf).html


Dankwoord d 

Velee dankwoorden lijken op elkaar, maar in dit dankwoord bedank ik 
mensenn die niet alleen hebben bijgedragen tot het tot stand komen van 
eenn proefschrift maar tevens de promovendus een levensles hebben 
geleerd.. Mijn dank gaat daarom als eerste uit naar alle ouderen 
waarvann maar enkelen met naam zijn genoemd. Zij hebben door hun 
bereidwilligheidd en openhartigheid gezorgd dat ik een veelheid aan 
informatiee kreeg. Veel van die informatie heb ik, soms met pijn in het 
hart,, weg moeten laten omdat het proefschrift anders te uitgebreid zou 
worden.. Ik wil hen bedanken voor hun gastvrijheid en hun geduld om 
mijj  zo goed mogelijk uit te leggen wat zij precies bedoelden. Dit 
betekendee voor hen niet alleen gezellig met een onderzoeker 
'babbelen'' maar ook het onder woorden brengen van ervaringen 
waarbijj  emoties als verdriet, pijn en onzekerheid naar boven kwamen. 
Ondanks,, of misschien juist dankzij deze soms moeilijke momenten 
hebb ik nog meer bewondering gekregen voor allen die op bijna 
onzichtbaree wijze bezig zijn met het continue 'werken' aan een zo 
goedd mogelijke ouderdom en het bewaren van sociale relaties. Mijn ' 
gesprekkenn met hen hebben mij vooral geleerd dat een succesvol 
leven,, in welke vorm dan ook, onlosmakelijk is verbonden met andere 
mensen. . 

Mijnn promotoren en co-promotor dank ik voor hun hulp en 
begeleiding.. Sjaak van der Geest en Els van Dongen hebben 
inhoudelijkk bijgedragen aan het verwerven van kennis uit de medische 
antropologiee maar bovenal hebben zij niet aflatend getracht mijn 
analysess en geschreven stukken op een hoger niveau te brengen door 
mijnn werk van commentaren te voorzien en te discussiëren over 
bepaaldee standpunten. Dick Knook, was altijd bereid om vanuit zijn 
expertisee bij te dragen aan de ontwikkeling van het proefschrift, een 
artikell  of voordracht. Zijn vertrouwen in een goede afronding 
stimuleerdee mij keer op keer tijdens fases waarin ik onzeker was of het 
ooitt zou lukken een proefschrift te schrijven. 

Specialee dank gaat ook uit naar Rudi Westendorp die vanuit de 
sectiee Gerontologie en Geriatrie van het LUMC structurele 
begeleidingg heeft gegeven bij de opzet en uitvoering van het 
onderzoek.. Zijn constante nadruk op, en geloof in de meerwaarde van 
eenn samenwerking tussen de twee disciplines zijn van grote invloed 



geweestt op het hele onderzoek en dit proefschrift in het bijzonder. Het 
wass een 'aparte' ervaring deel uit te maken van een team van artsen en 
anderee onderzoekers. Ik wil dan ook alle medewerkers van de sectie 
Gerontologiee en Geriatrie van het LUMC bedanken voor hun 
collegialiteitt en belangstelling. In het bijzonder Jacobijn Gussekloo die 
mett raad en daad klaar stond en bereid was om tijdrovende data-
analysess ten behoeve van dit proefschrift uit te voeren. Annetje 
Bootsma-- van der Wiel was met haar aanstekelijke humor en enorme 
werklustt de collega om mee te schrijven en een kamer te delen. Eric 
vann Exel en Inge Mooyekind waren ook vanaf het allereerste begin 
betrokkenn bij de Studie en tezamen met Ed Remarque vormden we een 
bontt gezelschap en een luidruchtig clubje binnen 'de AIG'. Zelden 
wordenn de secretaresses genoemd, maar Christine en Ingrid, julli e hulp 
wass net als de koffie onontbeerlijk! Johanne Veneman en Inge Vianen 
hebbenn geholpen bij de transcriptie van de laatste bandjes waardoor ik 
ruimtee kreeg om andere zaken te regelen zoals het schrijven van 
paperss voor een congres of bijeenkomst. 

Ledenn van de Amsterdamse School en de club van 
promovendii  van de Medische Antropologie hebben een belangrijke 
bijdragee geleverd door het stellen van inhoudelijke vragen en het 
gevenn van commentaar bij conceptversies van de hoofdstukken. Met 
Marinaa de Regt, Eric Vermeulen en Maarten Bode besprak ik meer 
persoonlijkee ervaringen waardoor duidelijk werd dat het nemen van 
sommigee 'hobbels' inherent is aan het proces van schrijven en 
promoveren. . 

Tenslotte,, terwijl ik leerde dat sociale contacten zo belangrijk 
zijnn voor een succesvol leven was dit juist iets waarvoor ik het minst 
tijdd had. Mijn vrienden en familie dank ik dan ook voor hun begrip en 
steun.. Mijn ouders en schoonouders stonden gedurende de afgelopen 
vijfjaarr altijd klaar om te helpen waar nodig, zeker ook tijdens mijn 
knie-operatiee en de revalidatieperiode daarna. Waldo en Emmy 
hebbenn de afgelopen jaren onophoudelijk gezorgd voor de nodige 
steunn en afleiding en mij voorzien van geweldige maaltijden in ons 
eigenn 'restaurant' De Brandende Kaars op de Boerhaavelaan. Met hen 
hoopp ik dan ook zelf succesvol oud te worden. 

Leiden,, augustus 2002 
Margarett von Faber 



God,, Gij hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan, ioi nu toe verkondig ik uw wonderen; 
will  mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid [ ] niet verlaten, totdat ik aan dit geslacht 
uww arm verkondig, aan ieder die komt, uw sterkte. 

Psalmm 71:17-19. 




