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Dankwoord d 

Dee mooiste anekdote van mijn promotieonderzoek vond plaats in 
januarii  2006. Ik had zojuist de allerlaatste hand gelegd aan mijn 
manuscriptt - de volgende dag zou ik het opsturen naar de leescom-
missiee - toen het gebeurde. Ik zat achterover te leunen en te ge-
nietenn van het memorabele moment en mijn hoogzwangere vrouw 
Marièllee prees mij totdat ze zei: 'Thomas, ik geloof dat de vliezen 
zijnn gebroken.' Nog geen drieënhalfuur later was Ereza, mijn twee-
dee dochter geboren. Toeval of niet, ze heeft keurig netjes gewacht 
totdatt haar vader eindelijk een punt achter zijn promotieonderzoek 
zettee en de ruimte had om zijn dochter in de armen te sluiten. Deze 
gedachtee maakte me bewust van de onvoorwaardelijke steun, mede-
werkingg en hulp die ik de afgelopen jaren van partner, dochters (hoe 
kleinn ook), familie, vrienden en collega's heb mogen ontvangen. 
Daarvoorr wil ik iedereen oprecht bedanken en een aantal mensen 
persoonlijk. . 

Mij nn eerste persoonlijke woorden van dank zijn gericht aan mijn 
promotorr Prof. dr. Niek Klazinga. Beste Niek, tussen onze eerste 
ontmoetingg tijdens het keuzevak gezondheidszorg in Europa en 
ditt proefschrift gaapt een kloof van bijna 10 jaar. In die tussentijd 
hebbenn we intensief met elkaar samengewerkt, elkaar als mens goed 
lerenn kennen en waarderen. Ik ben je zeer erkentelijk voor alles wat 
jee me hebt geleerd maar vooral ook voor de wijze waarop je dat hebt 
gedaan.. Jouw laissez-faire manier paste goed bij mij. Je liet me de 
ruimtee om mezelf te ontplooien en stuurde bij als je het nodig vond 
off  als ik daar om vroeg. Daardoor leerde ik kritisch reflecteren en 
mezelff  als onderzoeker te kennen. Verder kijk ik met veel warmte 
enn plezier terug aan al die jaren met leuke dingen zoals samen een 
presentatiee oefenen op het Sint Pieter plein te Rome of's ochtends 
vroegg bij jou thuis vergaderen met verse broodjes. Kortom, ik be-
schouww het als een groot voorrecht om bij jou te mogen promove-
ren. . 

Eenn betere copromotor dan Dr. Diana Delnoij had ik me niet 
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kunnenn wensen. Beste Diana, jouw inhoudelijke én persoonlijke 
bijdragee heb ik al die tijd enorm gewaardeerd. Jij bracht een be-
paaldee ontspannenheid, nuchterheid en humor mee die voor mij 
aanstekelijkk werkte en mij hielp om te relativeren. Je combineert 
dezee losheid met een scherpe geest en kennis van zaken, waar ik 
absoluutt mijn voordeel mee heb gedaan. Hoewel ik het betreurde 
datjee wegging in 2002, heeft dat geen enkele afbreuk aan onze sa-
menwerkingg gedaan. Integendeel zou ik willen zeggen. Ik denk met 
veell  warmte terug aan mijn bezoekjes aan het NIVEL en uitstapjes 
zoalss het AH SR congres in Boston. 

Tegenn Tineke, Nelleke, Tonnie, Marian, Paul, Wouter, en Siem 
zouu ik willen zeggen dat ik onze samenwerking enorm heb gewaar-
deerdd en leerzaam heb gevonden. Ik heb kunnen putten uit julli e 
jarenlangee werkervaring in het Amsterdamse wat tot uitdrukking is 
gekomenn in dit proefschrift. Bovenal zijn julli e warme en gastvrije 
mensen,, die me vanaf het begin op mijn gemak hebben gesteld. 
Dankk daarvoor. 

Onyi,, ji j hebt mij laten zien hoe ik succesvol kon publiceren. Dat 
allee artikelen in dit proefschrift geaccepteerd of gepubliceerd zijn, is 
medee jouw verdienste. Daarnaast ben je een fijne kamergenoot en 
vriend. . 

Hett 'physician management clubje' wil ik hier speciaal noemen, 
omdatt ik gaandeweg mijn promotieonderzoek veel aan onze bij-
eenkomstenn heb gehad. Karen, Hedwig, Sylvia, Tineke, Lidwien, 
Sophiaa en Yolande, daarvoor dank. Kiki , wil ik nog apart noemen 
vanwegee onze vriendschap. 
Jeroenn van Thiel en Hans Stegeman dank ik voor het kritische doch 
zinvollee commentaar op conceptversies van mijn manuscript. 

All ee collega's van de afdeling Sociale Geneeskunde wil ik bij-
zonderr bedanken voor de afgelopen jaren. Ik ben en werk met veel 
plezierr op de afdeling. Daarnaast ervaar ik het contact met julli e als 
plezierig,, collegiaal en goed. Melanie en Karien, ik kijk uit naar de 
komendee periode waarin we de evaluatie in Den Haag tot een goed 
eindee gaan brengen. Vera, we hebben de afgelopen maanden veel 
aann elkaar gehad bij de laatste loodjes. Guus, het is nu jouw beurt 
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omm te promoveren. Je verdient het dubbel en dwars. Mary, bedankt 
voorr je interesse, betrokkenheid en vriendschap. Bas, Nathalie, Ka-
ren,, en de andere jonge ouders, het is een geruststellend idee om te 
wetenn dat ik niet als enige chronisch slaapgebrek heb. Saïda, met je 
ontwapendee lach breng je vrolijkheid op onze kamer. 

Dee leden van het netwerk Kwalitatief Onderzoek, in het bijzonder 
Myraa van Zwieten, wil ik bedanken voor de collegialiteit, intervisie, 
enn input. De komende jaren gaan we wat mij betreft gewoon door 
mett het organiseren van intervisiebijeenkomsten en journal clubs 
voorr kwalitatieve onderzoekers. 

Mij nn paranimfen Adinda Liebeton en Jeroen van Wijngaarden zijn 
dierbaree vrienden die zich altijd zeer geïnteresseerd en betrokken 
hebbenn getoond bij het reilen en zeilen van mijn promotieonder-
zoek.. Daarom vind ik het een prettige gedachte dat julli e tijdens de 
verdedigingg naast mij zullen staan. Adinda, ik vind het fantastisch 
omm na Lyon weer in dezelfde stad als ji j te wonen en je regelmatig te 
zien.. Jeroen, in september draaien we de rollen gewoon om! 

Lievee (schoon)familie en vrienden, julli e zullen het geloven of 
niet,, maar ik hebb nu écht mijn deadline gehaald! Daarbij ben ik jul-
liee dank verschuldigd voor julli e geduld en voortdurende interesse. 
Dee komende tijd gaan we de verloren tijd inhalen. Fijn om te weten 
datt julli e er zijn! 

Lievee Paul en Aris, mijn promotieonderzoek kreeg onlangs pas 
échtt een gezicht toen ik julli e vroeg de samenvatting te lezen en 
tee becommentariëren. Ik vond het vervolgens super om te zien 
hoee julli e eindelijk je ouderlijke betrokkenheid handen en voeten 
kondenn geven. Dank voor de onvoorwaardelijke liefde, steun en het 
rotsvastee vertrouwen. 

Allerliefstee Marièlle, Chaja en Ereza. Jullie steun en begrip waren 
onvoorwaardelijk,, onmisbaar, en groots. Marièlle, met alle liefde 
vann de wereld zet ik de laatste punt van dit boek en zeg innig dank. 

Thomass Plochg, april 2006 
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