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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Quality of life in asthma and COPD : development of a disease-specific
questionnaire

Maillé, A.R.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Maillé, A. R. (2000). Quality of life in asthma and COPD : development of a disease-specific
questionnaire. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

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/quality-of-life-in-asthma-and-copd--development-of-a-diseasespecific-questionnaire(7f8509ac-bdd7-48bb-befd-b2a0ab54b85c).html


Dankwoord d 





Dankwoord d 211 1 

Dankwoord d 

Ditt proefschrift is tot stand gekomen door de medewerking van velen, graag wil 
ikk op deze plaats eenieder bedanken voor zijn of haar bijdrage. In de eerste 
plaatss gaat mijn dank uit naar de vele patiënten die alle vragenlijsten hebben 
ingevuld!!  Deze mensen konden we alleen benaderen door medewerking van 
derden:: de eerstelijns patiënten werden geworven via hun huisartsen, die ik 
graagg voor hun medewerking bedank. In 'fase 1'- de ontwikkeling van de 
vragenlijstt - waren dat de huisartspraktijken: Avezaat, Lutjehuis en Venema-de 
Roos;; van de Bent; Cox en van Beylevelt; van Gijn; Goense; de Putter; Schmidt; 
Steger-Spalingg en Bolsius; Sukul; van Wanrooij; Luyendijk, Krapels, Karlsbeek 
enn de Zeeuw. In 'fase 2' - de validering van de vragenlijst - waren dat de 
huisartspraktijken:: Bouman, Brinkman; Du Ry van Beest Holle, Haase; van 
Velzen,, de Graaff; van Grieken; van Pienbroek en Hoekstra; Moolenburgh en 
Moolenburgh-Pieper;; van Mierlo, Reinders; Sedelaar; Verhage, van de Water en 
Rietbroek. . 
Dee groep poli-klinische patiënten selecteerden we via de longpoli van het 
LUMC,, dr. L.N.A. Willems gaf daarvoor toestemming en was daarbij 
hulpvaardig.. Luuk bedankt voor je medewerking en toegankelijkheid. 
Dee data van mensen met astma of COPD opgenomen in Astmacentrum 
Heideheuvell  werden zonder meer beschikbaar gesteld door Henk van Stel. Henk 
bedanktt hiervoor. Tevens ben ik je erkentelijk voor je betrokkenheid bij de QoL-
RIQ,, vooral de manier waarop je de responsiviteit van de vragenlijst nu nader 
onderzoekt,, je gaat daarbij vakkundig te werk. 

Tijdenss de onderzoeksperiode heb ik veel hulp gehad van mijn onderzoeks-
assistentt Céjoma Willemse-Koning. Céjoma, het is al weer lang geleden dat we 
samenn op één kamer zaten. Zeer nauwgezet onderhield ji j de contacten met de 
verwijzendee huisartsen. Je controleerde de data, stuurde in 'Fase 2' de 
interviewerss aan, selecteerde handmatig de poli-klinische patiënten toen dat via 
dee computer niet mogelijk bleek, etcetera. Maar vooral denk ik terug aan het 
persoonlijkee contact dat we in die tijd hadden, we hebben veel lief en leed 
gedeeld.. Ik vind het fijn datje me nu als paranimf nogmaals tot steun wilt zijn! 
Naastt Céjoma zijn drie interviewers actief geweest om ten behoeve van het 
valideringsonderzoekk de vragenlijsten thuis af te nemen en ter plekke 
longfunctiegegevenss te verzamelen: Reinette van Eijnden, Ingrid Stevens en 
Luciee Stokl. Lucie, naast je werk als interviewer heb ji j mij in 'Fase 2' geholpen 
mett de data-invoer en data-controle. Met Céjoma vulden we de kamer, niet 
alleenn met noeste arbeid, maar ook met discussies over onze levenskwaliteit en 
opp zijn tijd bulderend gelach. Bedankt voor je hulp en je gezelligheid! Ingrid. 
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toevalligg bleek ji j ook als longfunctie-assistent werkzaam te zijn geweest. Dat 
kwamm goed uit, ji j kon tussentijds vragen en problemen op dit gebied goed 
oplossen.. Bedankt voor je hulp. Reinette, ji j kon ons helaas maar kort helpen, 
bedanktt voor je betrokkenheid bij het project. 
Eenn gedegen uitleg over de ins en outs van longfunctie-meting werd als 
vanzelfsprekendd verzorgd door medewerkers van de longfunctie-afdeling van 
hett LUMC, onder leiding van Prof. dr. Peter Sterk. Bedankt voor julli e hulp en 
uitleg.. We konden steeds met vragen bij julli e terecht. 
GlaxoWelcomee BV dank ik voor het beschikbaar stellen van diverse Micro Plus 
Spirometers. . 
Adviess bij de data-analyse en de interpretatie van de resultaten kreeg ik van dr. 
Kooss Zwinderman (Medische Statistiek LUMC). Koos, na mijn eerste bezoek 
aann jou begreep ik dat ook in dit vakgebied er vele wegen naar Rome leiden, en 
hett vaak niet zo veel uit maakte welke weg ik nam. Dat was soms lastig, maar 
heeftt er wel toe geleid dat ik op basis van mijn eigen ideeën en overtuigingen de 
stappenn in de ontwikkeling en validering van de QoL-RIQ heb gezet. Ik bedank 
jee voor je kritisch oor, je geduld en uitleg. Het was prettig dat ik, ook al had je 
langee tijd niets van me gehoord, steeds weer aan je de tafel kon aanschuiven. 

Vervolgenss wil ik mijn promotor, co-promotor en de leden van de 
promotiecommissiee bedanken. Prof. dr. W.T.A.M. Everaerd, beste Walter, ik 
dankk je voor je steun en het vertrouwen dat je me zo als vanzelfsprekend 
schonk.. In alle rust en kalmte konden we diverse gesprekken voeren zowel over 
dee inhoud van het proefschrift als over praktische kanten van de promotie. 
Bedanktt voor de wijze waarop je dit alles hebt gedaan. Dr. A.A. Kaptein, mijn 
co-promotor,, beste Ad, al voor dit promotie-onderzoek hadden we intensief 
samengewerktt aan 'the state of the art' van het gedragswetenschappelijk Cara-
onderzoek.. Vooral wat betreft het schrijven van teksten heb ik veel van je 
geleerd.. Wat me de laatste maanden weer opviel is je enorme snelheid en 
accuratessee om manuscripten door te nemen en te beoordelen. Dank voor jouw 
aandeell  in de begeleiding tijdens dit onderzoek en tijdens mijn promotie, en 
voorr de wijze waarop je mij in de 'Cara-wereld' hebt geïntroduceerd. 

Dee leden van de promotie-commissie, mw. dr. G.H. de Bock, Truuske; prof. dr. 
F.. van Dam; prof. dr. J.C.J.M. de Haes, beste Hanneke; prof. dr. B.A. van Hout, 
bestee Ben; prof. dr. M.E. Hyland; prof. dr. E. Schade en prof. dr. E.F.M. 
Wouters,, allen hartelijk dank voor het kritisch lezen van het manuscript, en voor 
dee reacties die ik kreeg. 
Eénn van hen wil ik graag wat uitgebreider bedanken. Lieve Truuske, in de 
laatstee fase van het schrijven van het manuscript ben je een prima coach voor me 
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geweest.. Ik kon alle kleine vragen en twijfels die ik had bij de opzet en inhoud 
vann het inleidende en afsluitende hoofdstuk aan je voorleggen. Je hielp me de 
grotee lij n vast te houden en was een goede stok achter de deur om telkens weer 
aann de slag te gaan. Bedankt daarvoor! 
Naastt Truuske noem ik ook graag de overige leden van ons 'intervisie-clubje', 
bestaandee uit ex-LUMC-Huisartsgeneeskunde collegae: Just, Jetty, Harm, en 
Hanneke.. Dank voor julli e langdurig getoonde interesse in mijn wel en wee, en 
inn het bijzonder voor de proefpromotie. 
Heleenn Bolk, jou dank ik voor je vakkundige hulp bij de correcties van het 
engels. . 
Lettyy Verboon, bedankt voor je lay-out assistentie en voor het aanmaken van het 
adressenbestand. . 

Watt minder bij de directe uitvoering betrokken, maar altijd zeer geïnteresseerd 
inn de afronding van mijn proefschrift waren de (oud)collegae van de diverse 
werksettings: : 
Medischee Psychologie, Vakgroep Psychiatrie, LUMC. Hoewel ik al een flink 
aantall  jaren niet meer bij julli e werk denk ik met veel plezier terug aan de 
diversee directe (oud) collega's uit die tijd. Naast hen die ik al eerder heb 
genoemdd waren dat: Margreet, Katja, Wim, Barry (secretariaat), Jos en Joly 
(bibliotheek).. Ook Prof. dr. Robert Abraham en Prof dr. J. Rooijmans noem ik 
graagg op deze plaats. 
Astmacentrumm Heideheuvel. Te veel oud-collegae om allemaal op te noemen, 
enkelenn noem ik: de directe (oud)collegae van de onderzoeksafdeling: Henk, 
Carolien,, Bert, Astrid, Judith, en Monique; de directe collegae van de afdeling 
psychologie:: Vivian, Manja, Steven, Olga, Hans, Bertha en Irma; de overige 
directt betrokkenen bij het evaluatie-onderzoek van de kinderafdeling: Jos Meijs, 
Liesbethh van Essen-Zandvliet, Rinze Oosterkamp, Christien Tamminga, Alice 
Scholten.. Ook altijd zeer geïnteresseerd en mij een hart onder de riem stekend: 
Ruthh Wirnsberger. Ruth, onze gesprekjes over promoveren vonden vaak 
letterlijkk in de wandelgangen plaats. Al duurden ze soms maar kort, het was 
goedd je af en toe te spreken omdat je, zelf net je promotie achter de rug, precies 
wistt hoe ik me bij tijd en wijlen voelde. 
Hett Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patientgebonden Onderzoek 
UMCU,, mijn huidige werkplek. Hier noem ik mijn zeer directe collegae van het 
MTA-teamm en mijn 'room mates', julli e maakten het staartje mee van het 
afrondenn en drukklaar maken van mijn proefschrift: Tineke, Erik, Ying -dank 
voorr de 'pdf-hulp'! - Ben, Huib en Cuno, dank voor julli e mee-leven en 
interesse.. Ben, jou dank ik datje, hoewel net 'in huis', toch direct zitting wilde 
nemenn in de promotie-commissie. 
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Hett Nederlands Astma Fonds ben ik erkentelijk voor de subsidie voor dit 
onderzoek,, de heer Migchel Dirksen en dr. Coen Berends dank ik voor het 
prettigee contact tijdens mijn 'Cara-tijd'. 

Tenslottee de familie- en vriendenkring: bedankt voor de getoonde belangstelling, 
all  durfden velen soms niet meer te vragen of het ooit nog af kwam. Wel, het is 
zover!!  Mijn ouders dank ik in het bijzonder voor de vrijheid die ze me gaven om 
tee studeren en daarin mijn eigen weg te gaan. 
Toenn ik moeder werd merkte ik hoe cruciaal goede kinderopvang is bij de keuze 
omm te blijven werken. Nel, na een rommelige start met onze oppassen kwam ji j 
inn beeld en je bleef dat voor zeer lange tijd. Bijna zeven jaar was je, in sommige 
tijdenn samen met Marjo, 'gastmoeder' voor onze kinderen. Ik dank julli e voor de 
vanzelfsprekendheidd waarmee julli e voor ze hebben gezorgd alsof het je eigen 
kinderenn waren. Ze vonden een goed tweede huis, waar ik ze vol vertrouwen 
achterr kon laten. Inmiddels heeft Saskia deze taak overgenomen. Sas, ji j hebt nu 
Elinee in je peuterclub. Gestructureerd en vol gezelligheid ben ji j met ze bezig. 
Mett een gerust hart kan ik Eline op maandag en dinsdag aan je overdragen, 
bedanktt voor je goede zorgen! 
Christel,, lieve Chris, ji j representeert vriendschap en gevoelens; mijn leven 
buitenn het werk. Het voelt erg goed jou als paranimf aan mijn zijde te hebben. 
Graagg gebruik ik de tijd die nu vrij komt om intensiever met je om te gaan. 
Enn last but not least, mijn thuisbasis! Op het moment dat dit onderzoek van start 
gingg was er ook de behoefte om een gezin te stichten. In het eerste jaar van de 
studiee diende Luc zich aan, Max zorgde ervoor dat de einddatum van het project 
werdd opgeschoven, en Eline gaf de nodige vertraging in de definitieve afronding 
vann 'het boekje'. Het besluit om promotie en gezin te laten samengaan maakte 
datt de afronding lang op zich liet wachten. Lange tijd zat er een grote stapel 
werkk in mijn rugzak, die in perioden waarin de kinderen veel aandacht en 
energiee vroegen, nauwelijks open ging. Ik kijk er naar uit meer tijd en rust voor 
all  die dingen te hebben waar ik in de afgelopen jaren niet aan toe kwam. Luc, 
Maxx en Eline, een enkele keer heb ik julli e verteld over 'het boekje' waar ik zo 
drukk mee was, hier is het dan! Ik hoef niet meer zo vaak 's avonds achter de 
computerr en heb tijd voor allerhande klusjes voor en met jullie. 
Peter,, lieve Peet, over ons wel en wee van de afgelopen jaren kunnen we 
inmiddelss een boek schrijven. Het belangrijkste dat ik nu wil zeggen is dat ik 
enormm blij ben met waar we nu samen met onze kinderen staan in onze 
'ontwikkeling'.. Ik dank je voor je hulp gedurende de afgelopen tijd, en kijk er 
zeerr naar uit met jou meer leuke dingen te ondernemen! 

Rianne Rianne 


