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DANKWOORD D 

Toenn ik in juli 1993 bij het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek 
ziekenhuiss kwam werken, was er nog lang geen sprake van een promotie, niet qua taken en 
zekerr ook niet qua eigen plannen. Dat het uiteindelijk toch zover is gekomen, is bovenal te 
dankenn aan mijn promotor Frits van Dam en twee zwangerschapsverloven die mij in staat 
hebbenn gesteld het proefschrift te voltooien. 

Ikk ben mijn promotor profdr. F.S.A.M. van Dam dankbaar voor zijn geduld en zijn 
vertrouwenn in mij. Frits, ik heb veel van je geleerd, soms met woede, maar vaak ook met veel 
plezier.. De wil je in het bijzonder bedanken voor je steunende en stimulerende rol in de laatste 
fasee van de totstandkoming van dit proefschrift. 

Mij nn co-promotor dr. R. de Wit ben ik dankbaar voor haar grote bijdrage aan dit 
proefschrift.. Rianne, ji j bracht mij de beginselen van wetenschappelijk onderzoek bij. Ik vond 
hett erg stimulerend om met je te discussiëren over mijn, maar ook ander 
verplegingswetenschappelijkk onderzoek en heb bewondering voor je enthousiasme en je 
vermogenn in bijna alles een onderzoek te zien. 

Brigittee van Campen, Yvonne den Hartog, Rietje Klievink en Marianne Hanneman 
verdienenn speciale aandacht. Jullie inzet was enorm. Het interviewen van patiënten met pijn 
iss bepaald geen sinecure. Roos Nieweg, Janny Noort en Margret Wagenaar hebben het 
mogelijkk gemaakt om het hoofdonderzoek uit te voeren in hun ziekenhuis. De ben Gerda 
Barkmeijer,, Annelies Mieogir en Magda Aartsen dank verschuldigd voor de wijze waarop zij 
inn de vervolgstudie verpleegkundigen hebben geleerd pijn te meten op een schaal van nul tot 
tien. . 

Hett Integraal Kankercentrum Amsterdam en zijn directeur, mr. W. Heijbroek-de Clercq ben 
ikk dank verschuldigd voor de mogelijkheden die zij geboden hebben om het 
pijnregistratieprojectt te continueren na afloop van het hoofdonderzoek. Ron Kroon wil ik 
bedankenn voor zijn inzet als regisseur bij de instructievideo "Pijn van nul tot tien" en het 
bedenkenn van de titel. 

Martinn Muller heeft mij bijgestaan met statistische adviezen in enerverende tijden. Laraine 
Visserr ben ik erkentelijk voor de vaak vele Engelstalige correcties. Dank gaat ook uit naar de 
ledenn van de beoordelingscommissie voor het kritisch lezen van het proefschrift. Niet iedereen 
diee een bijdrage aan dit proefschrift heeft geleverd wordt met naam genoemd, maar ieders 
bijdragee heb ik zeer op prijs gesteld. 

Dee ben de patiënten veel dank verschuldigd voor de moeite die ze hebben genomen om aan 
hethet onderzoek mee te doen en uitvoerig over hun pijn te vertellen. Het hoofdonderzoek is 
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uitgevoerdd op verpleegafdelingen van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, 
Ziekenhuiss Gooi-Noord te Laren en De Heel Zaans Medisch Centrum te Zaandam. De 
vervolgstudiee is uitgevoerd in het Slotervaart Ziekenhuis, St Lucas Andreas Hospital (locatie 
Andreass en locatie Lucas) en BovenU ziekenhuis te Amsterdam en het Rode Kruis Ziekenhuis 
tee Beverwijk. De wil de verpleegkundigen en artsen van de deelnemende verpleegafdelingen 
hartelijkk bedanken voor hun inzet en medewerking. 

Veell  plezier heb ik gehad met mijn collega's op de afdeling Psychosociaal Onderzoek en 
Epidemiologiee van het NKI/AvL . Een kamer delen met Simone Loonstra en Sanne Schagen 
heeftt gezorgd voor veel afleiding die ik niet zou hebben kunnen missen. Teus van Barneveld, 
Liesbethh Bergman, Symone Detmar, Marja van den Hoorn, Helen Klip, Karin van der Kooy, 
Martinn Muller, Matti Rookus, Kommer Sneeuw en Lidwina Wever zorgden ervoor dat werk 
enn plezier in balans bleven. Ook wil ik mijn collega's van het Integraal Kankercentrum 
Amsterdamm bedanken voor de fijne samenwerking. 

Mij nn paranimfen, Jacqueline de Rond en Marianne Hanneman, ben ik erkentelijk dat zij mij 
willenn ondersteunen op het moment suprème. Ik hoop dat julli e het proefschrift goed gelezen 
zullenn hebben. 

Hett schrijven van een proefschrift blijf t ook in het privé-leven bepaald niet onopgemerkt. 
Lievee Peter, ik wil je bedanken voor het vertrouwen datje gehad hebt in mij en ik ben blij dat 
ikk voortaan mijn vakantiedagen weer met jou doorbreng in plaats van met Frits. Michiel en 
Ariane,, mijn schatten, tegen de tijd dat julli e dit kunnen lezen, zal ik proberen uit te leggen 
waaromm ik zo veel tijd besteed heb aan het kwijtraken van één letter van mijn titel. Kan ik dat 
eigenlijkk wel? 


