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VOORWOORD D 

Aann voltooiing van dit proefschrift is een lange periode vooraf gegaan. Het onder-
werpp van privacybescherming bij (medisch-)wetenschappelijk onderzoek heeft in die 
periodee steeds mijn grote belangstelling gehad (ook vanwege nevenactiviteiten op dit 
terrein),, doch het proefschrift heeft door verschillende omstandigheden niet altijd de 
aandachtt gekregen die het verdiende. Dat het onderzoek zo'n lange periode in beslag 
heeftt genomen, heeft overigens wel als voordeel dat je gedachten en ideeën over be-
paaldee kwesties enigszins kunnen 'rijpen'. Dat er uiteindelijk een proefschrift is ge-
komenn is te danken aan velen die mij op verschillende manieren hebben bijgestaan of 
geïnspireerd.. De noem uiteraard mijn promotor, prof. mr. E.J. Dommering. In de 
'privé-sfeer'' noem ik allereerst mijn dierbaren die voor mij veel tijd hebben vrijge-
maaktt en mij onophoudelijk hebben gestimuleerd mijn proefschrift af te maken. Ver-
derr dank ik mijn paranimfen, familie, vrienden en ZonMw-collega's (in het bijzonder 
Maartenn Slijper) die mij op allerlei manieren - variërend van praktische werkzaamhe-
denn tot de broodnodige 'moral support' - hebben gesteund. Ten slotte moet worden 
vermeldd dat ik zonder financiële ondersteuning van mijn wetenschappelijke activitei-
tenn door de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC (1994-1998), Instituut voor 
Informatierechtt (1999-2000) en de Hijmansbeurs (2003-2004) van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheidd van de UvA deze lange weg nooit had kunnen afleggen. 

Alkmaar,, augustus 2004 
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