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Dankwoord d 
Graagg wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft bij het tot stand komen 

vann dit proefschrift. Zonder medewerking, steun en vertrouwen van veel mensen 
iss het niet mogelijk een proefschrift te schrijven. Het is een geijkte zin, maar het is 
well essentieel. 

Enkelee mensen wil ik in het bijzonder noemen, allereerst natuurlijk mijn 
promotorr en copromotor: 

Proff dr. C.J. de Groot en Dr. P.C.M. Pasker-de Jong 
Bestee Kees, samen met jou de onderzoeksresultaten bekijken en zien hoe 

dezee resultaten in artikelen konden worden gegoten was voor mij fantastisch. Vooral 
hett bekijken van de feiten op een afstand, vanuit een niet alledaagse hoek, was 
voorr mij een nieuwe wereld. Het maakte dat ik ook in mijn dagelijkse werk op het 
consultatiebureauu anders naar problemen ben gaan kijken. 

Hett schrijven van de Engelse artikelen was af en toe een ramp die je met 
veell geduld toch in goede banen wist te leiden. Je oudste dochter gaf hierbij soms 
dee finishing touch. 

Bestee Laila, zonder jouw advies, vraag mijn echtgenoot in de commissie om 
dee Oranjewoudconferenties voor te bereiden, was het onderzoek er waarschijnlijk 
nooitt gekomen. Daarnaast is jouw voorbeeld om de kinderfysiotherapie op de kaart 
tete zetten voor ons consultatiebureauartsen om ons werk een gezicht te geven heel 
belangrijkk geweest. 

Bestee Pieternel, zonder jouw kennis van epidemiologisch onderzoek was er 
vann dit onderzoek veel minder terecht gekomen. Het begon met jouw workshop op 
dee eerste Oranjewoudconferentie. Samen zaten wij vele uren achter de computer 
inn Nijmegen en later nadat ik via het EMGO ook wat inzicht in de epidemiologie had 
gekregen,, hebben we veel problemen besproken. 

Bestee Erik, zonder jou geen snel invulbaar registratieformulier, een eerste 
eiss voor onderzoek op een consultatiebureau. Het was voor jullie geen gemakkelijke 
tijd.. Ik hoop dat jullie nog een fijne tijd samen zullen hebben. 

Dee overige leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor hun 
opmerkingenn en aanvullingen die de kwaliteit van dit boekje aanmerkelijk verhoogd 
hebben. . 

Hannaa Vos, jouw bereidheid om mijn teksten na te lezen en op logica te 
bekijkenn gaven mij vertrouwen als mijn twijfel over de artikelen groot was. 

Dr.. Sheila MacNab, zonder uw vertalingen van mijn Engelse teksten zou dit 
proefschriftt voor een Engelsman onleesbaar zijn gebleven. 

Voorr het verkrijgen van de gegevens waarop dit proefschrift berust wil ik 
eveneenss een aantal mensen bedanken: 

 de ouders van de 4438 kinderen die toestemden om mee te werken aan dit 
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onderzoek. . 
 de 115 consultatiebureauartsen die de gegevens voor dit onderzoek hebben 

verzameld.. Bijna allen hebben dit in hun vrije tijd gedaan. Mijn dank geldt ook 
dee wijkverpleegkundigen die de consultatiebureauartsen hierbij geholpen 
hebben. . 

 en vooral de leden van de werkgroep LOVZ, die de onderzoeksopzet 
meehielpenn opstellen: Lideke, Wïllemien, Lianne, Francien, Thea, Sylvia, 
Pieternell en Peter. Jullie enthousiasme was fantastisch. Vijf maanden zat er 
tussenn het idee op Oranjewoudconferentie en het begin van de gegevens-
verzameling.. De gegevens werden door ons gecodeerd, waarna onze zonen 
dee gegevens in de computer invoerden. 

Thornn Albers, Emmy Nederhorst en Menrike Menkveld van Friso Kinder-
voedingg wil ik bedanken voor het idee van een kwaliteitsconferentie voor 
consultatiebureauartsenn en voor de financiële bijdrage waardoor ik een half jaar 
langg een ochtend in de week mijn consultatiebureauzitting kon laten vervangen om 
aann de uitwerking van dit onderzoek te kunnen werken. In de afrondingsfase maakte 
Annekee Boringa mijn grote zorgen over de afwerking van dit boekje volledig 
overbodig. . 

Hiernaastt wil ik Rob Bakker, Anneke Schop, Philike Cohen de Lara, Toos 
Hulstt en Brigitte de Pree bedanken die op een andere wijze meegewerkt aan de 
totstandkomingg van dit proefschrift. 

Rob,, zonder jou was ik nooit arts geworden. De vele taartjes die jouw en 
mijnmijn moeder ons brachten, zullen wij beiden nooit vergeten. 

Anneke,, zonder jou was ik nooit consultatiebureauarts geworden. Op 
dezelfdee dag werden wij arts. Toen ik moederschap en opleiding niet langer kon 
volhoudenn en geen uitweg zag, regelde jij voor mij werk als consultatiebureauarts. 

Philike,, zonder jou was ik nooit een maatschappij bewuste jeugdarts 
geworden.. De vele brieven en acties die wij met veel gelach en met steun van 
Marijkee hebben voorbereid, zijn mij zeer dierbaar. 

Toos,, zonder jou geen LFC bestuur en geen goed lopende teksten, zoals op 
dee folders. Met je telefoontjes op zondagmiddag is het je ook gelukt dat ik mijn viool 
weerr uit zijn kist haalde. 

Brigitte,, zonder jou geen Oranjewoudconferentie en dus geen LOVZ 
onderzoek.. Samen met jou iets organiseren, 100 jaar consultatiebureauartsen, 
stafartsensymposiaa en alweer 6 keer de Oranjewoudconferentie, blijft altijd weer 
eenn feest. 

Enn tot slot maar eigenlijk komen zij op de eerste plaats: het thuisfront. 
Marjolijnn en Steven, Elske, Saskia en Marko, Wietse en Naomi, jullie 
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onvoorwaardelijkee steun bij allerlei problemen, ieder van jullie op je eigen wijze, en 
voorall jullie vertrouwen in de goede afloop heb ik zeer gewaardeerd en maakten 
datt ik op momenten waarop ik dacht, ik houd er maar mee op, toch doorgegaan 
ben.. Maatje, gelukkig kun jij er vandaag bij zijn: jij en Pa hebben Els en mij steeds 
gestimuleerdd in logisch denken. Zo is degene die weigerde in de exacte voetsporen 
vann de familie te treden, er uiteindelijk toch nog gekomen. 
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