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DANKWOORD

Toen ik startte met mijn promotietraject, had ik geen idee wat voor bijzondere reis 
het zou worden. Een reis waarin ik niet alleen academisch werd gevormd, maar ook 
als arts, als adviseur, als collega, als vrouw, als dochter, als zusje, maar bovenal als 
moeder. Door mijn promotietraject parttime te doen, kreeg ik de kans mezelf op 
zoveel verschillende vlakken te ontdekken, te ontwikkelen. Dit proefschrift is daarom 
zoveel meer dan een wetenschappelijk boekwerk. Er zijn er velen die ik mijn dank zou 
willen betuigen voor hun bijdrage aan deze fantastische periode. 

In de eerste plaats mijn promotoren; Prof. dr. Schijven en Prof. dr. Bemelman. 
Lieve Marlies, we go way back. Ik had onze reis samen voor geen goud willen mis-
sen. Van een kritische blik tot aan de slappe lach. Net zoals met al je andere “kindjes” 
sta je altijd achter mij, no matter what. Wat heb ik mij daardoor gesteund gevoeld! Je 
hebt mij van student zien uitgroeien tot dokter toen tot arts-onderzoeker tot moeder 
en nu tot doctor. Tijdens de bachelor spreekt men over rolmodellen, jij bent sinds het 
2e jaar die van mij, en wat heeft mij dat ontzettend veel gebracht. Ik bewonder je 
talent om kansen te zien, te creëren en te grijpen. Bedankt voor alles! Op naar meer 
avonturen samen. Prof. Dr. Bemelman, op de momenten dat er zaken op orde 
gesteld moesten worden en ik een kritische blik nodig had, was u daar! Na een goed 
gesprek had ik weer richting en wist ik helemaal welke kant het op moest. Dank voor 
de begeleiding! Lieve Christianne, bedankt voor de aanmoediging en je optimisme. 
Ontzettend fijn dat je mijn copromotor wilde zijn. 

Geachte leden van de promotiecommissie, Prof. dr. Besselink, Prof. dr. Kazemier, 
Prof. dr. Kerkhoffs, Prof. dr. Nieveen van Dijkum, Prof. dr. van Vught, Prof. dr. 
Dohmen en Dr. Heldoorn, hartelijk dank voor uw bereidheid om zitting te nemen in 
mijn promotiecommissie en voor de kritische beoordeling van mijn proefschrift. 

Dank ook aan alle deelnemende patiënten die ten behoeve van de wetenschap het 
als een van de eersten hebben aangedurfd om hun zorg digitaal te ontvangen. 

René, wat heb ik ontzettend veel van je geleerd! Dankbaar voor de communicatieve 
vaardigheden van een zakenman die ik uitstekend kan toepassen in de spreekkamer. 
Wat een lol hebben wij ook gehad, in de cabrio, in de grote auto of in de aygo. On-
derweg naar bestuurders, artsen, verpleegkundigen en beleidsmedewerkers. Ik weet 
nog goed hoe trots je was dat ik moeder werd. Bedankt voor de kans om te leren hoe 
je technologie optimaal kunt inzetten in de gezondheidszorg. Jammer dat je mij niet 
wist te verslaan met een potje tafeltennis (maar wat niet is kan nog komen). 
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Drs. Genco, Sukru, wat een bijzondere leermeester! Tijdens de opleiding was je 
streng maar rechtvaardig, en met humor creëerde je een veilige leeromgeving. Mocht 
ik er zelf even niet uitkomen, dan was je altijd bereikbaar, even vriendelijk als altijd en 
even kalm. Door mij de kans te geven mij aan te sluiten bij Vatan Klinieken, was ik in 
de gelegenheid om mijn proefschrift in alle rust af te schrijven.

Collega’s van G4, dank voor de leuke momenten en alle gezelligheid. Collega’s van 
everywhereIM, wauw wat een toptijd heb ik met jullie gehad! Bedankt voor de fan-
tastische jaren! 

Team Pokémon; Marilou en Riëtte, samen wisten wij wat het betekende om (te) veel 
ballen in de lucht te moeten houden. De humor heeft ons er doorheen gesleept, want 
wat hebben wij wat afgelachen! Ietsje minder hebben wij gelachen in de crackbuurt 
van Frankfürt, maar achteraf gelukkig toch wel een prima hotelletje. Wat een steun 
heb ik van jullie gehad (en nog steeds)! Wat zou het geweldig zijn als wij in toekomst 
ook in de kliniek zij aan zij kunnen staan. Anne, ik denk niet dat ik jou ooit chagrijnig 
heb gezien. Wat heerlijk dat het áltijd positief was, ook al was een dag dat soms niet. 
Anneloek, heerlijk dat ik in jou voetstappen mocht treden als moeder. Bedankt voor 
de fijne samenwerking, hoofdstuk 2 is mede hierdoor tot stand gekomen. Sebas-
tiaan, de koning van de subsidies! Als ik goed “mannenadvies” nodig heb, kan ik 
altijd bij jou terecht. Niet te veel poespas maar gewoon heldere antwoorden. Harm, 
ik heb onwijs veel bewondering voor je. Naast dat je een bijzonder lieve vader bent, 
weet je altijd zoveel ballen in de lucht te houden. Lieve Debora, bedankt voor de 
gezelligheid en je humor! Tim, wat een ontzettend fijne aanwinst voor het team was 
jij! Je bent betrouwbaar, gaat altijd voor wat fair is en bent zo aanstekelijk enthousiast 
over je projecten. Heel fijn dat wij altijd zo goed kunnen sparren.

Pieter Ooms, Petra Gooskens en Marianne Smeulers, door de kickoff meetings 
en het gezamenlijk nadenken over hoe videoconsulten uit te rollen aan het begin, nog 
vóór de corona pandemie, stonden wij gezamenlijk aan de begin van het videocon-
sulten tijdperk. 

Lieve Natalija, ik bewonder je ontzettend. In een giga architectuur weet jij je staande 
te houden en hoe! #dreamteam, jij beweegt collega’s aan de achterkant van Epic, 
ik probeerde hen te motiveren aan de voorkant. Wat heb ik ontzettend fijn met jou 
samen gewerkt. Reineke, soms dacht ik wel eens, Es je kunt niet altijd ad hoc maar 
bellen met een technisch probleem. Maar nooit vond jij dit erg! Ik hoefde dan ook 
nooit te vragen wanneer ik kon verwachten dat het probleem werd opgepakt, want 
dan was je al ingelogd en had je het gedaan. Ik heb bijzonder veel respect voor je 
technische skills en vond het een genoegen om samen met je te werken. 
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Dank ook Nynke, Fidel, Evelien, Walter, Sharon, Sabine, Tim en alle andere leden 
van programma EVA. Ik voelde mij erg thuis in de overleggen binnen jullie team.

Lieve ICT, zonder jullie was dit natuurlijk niet gelukt. In het begin ging het om het in-
richten van de zogenoemde “fat client”, het openzetten van specifieke poorten, hierbij 
specifiek dank aan Joris en Boudewijn. Tijdens de Corona crisis kreeg de ICT voor 
mij een vertrouwd gezicht, René Pater en Rogier Kramer. Ontzettend bedankt voor 
het wekelijks, en soms dagelijks, sparren over technologie en dat jullie mij serieus 
namen als gesprekspartner, ook al had ik soms geen idee waar het over ging.  

Beste Maurits Ros, dank voor het vertrouwen. Het was een genoegen om met je 
samen te werken. Het implementatieteam, ook wel sneakerteam. Lieve Jesper, Jus-
tin en Jessica, wat een geweldige tijd hebben wij samen gehad. Gaaf om samen het 
verschil te maken en ontzettend mooi om te zien hoe goed jullie bezig zijn!  

Chris Bakker, dank voor het sparren! Lieve verpleegkundig specialisten, verplee-
gkundigen, en superusers van de chirurgie en GIOCA, zonder jullie was het niet ge-
lukt. Corrie en Nirmala, bedankt voor jullie geduld en het mij wegwijs maken in de 
wereld van de agenda’s, blokjes, orders en afspraaktypes. Naziha en Margrietha, 
bedankt dat jullie als superusers zo een belangrijk onderdeel zijn van de implemen-
tatie op de afdeling. Naziha, jij in het bijzonder bedankt voor je aanmoediging!

Alle artsen, verpleegkundingen en polimedewerkers die tijdens de Corona pandemie 
de mouwen uit de witte jas hebben gestoken en het videoconsult hebben omarmd 
(of in ieder geval een goeie poging hebben gewaagd). Aan hen die het nog niet 
aangedurfd hebben, het sneakerteam van het AmsterdamUMC helpt u graag op weg! 

Mijn studenten Igor, Melissa, Ruben, Jesper, Ewout en Morgianne. Lieve Ewout, 
wat geweldig dat wij mochten samenwerken als vrienden. Het heeft wat doorzett-
ingsvermogen van ons geëist maar thanks for sticking through! Het heeft geleid tot 
een belangrijk hoofdstuk van dit proefschrift. Lieve Mor, naast dat je mij ontzettend 
hebt geholpen bij al mijn projecten heb ik het meest genoten van de vriendschap die 
ook is ontstaan. Bedankt voor alles, je bent een topper!

Lieve secretaressen van G4, Indra, Joke, Ilse, en in het bijzonder Els en Jacq, veel 
dank voor jullie hulp, ondersteuning en gezelligheid gedurende het promoveren. Jacq, 
ontzettend bedankt voor je hulp met de laatste loodjes! 

Allerliefste collega’s van Vatan Klinieken, herşey için teşekkürler. Ik voel mij ont-
zettend thuis bij jullie! Bedankt voor de aanmoediging in het bereiken van mijn doelen! 
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De Spinoza gang, Tuur, Kieran en Rais, ook al zien wij elkaar niet veel, jullie zijn 
sinds mijn jeugd een belangrijk onderdeel van mijn leven. Lobi. 

The Monica’s, Floor, Salem en Sitaya. Lieve Floor, niets of niemand zou jou er ooit 
van kunnen weerhouden om wholeheartedly achter je vriendinnen te staan. Ik bof 
ontzettend met je als vriendin en Jax met zijn liefste 24/7 bereikbare kinderarts. Ook 
als het gaat om de onzinnige bezorgdheid van zijn moeder over of normale dingen 
echt normaal zijn. Als grootste supporter sta je aan mijn zijde richting het behalen van 
mijn doelen en als chefkok zorg je ervoor dat ik de beste home cooked meals voorge-
schoteld krijg. Lieve Siti, wij zijn één. We zijn hét voorbeeld als het gaat om spreken 
zonder woorden. Ik kan geen situatie benoemen waarin wij niet op één lijn zaten. Ik 
bewonder je ontzettend, je strijd om de wereld een mooiere plek te maken en in het 
bijzonder je missie om kinderen hun dromen waar te laten maken. Lieve Salem, de 
meest zachtste persoon die ik ken. Ondergedompeld in moederlijke liefde, als ik bij 
jou over de vloer kom. Een liefdevolle knuffel, of eerder knuffels.. Ik ben ontzettend 
trots op je doorzettingsvermogen en je maatschappelijke betrokkenheid. Ook jij maakt 
de wereld een mooiere plek. Monica’s bedankt voor alles! 

Gilly, mijn lieve én eerste vriendin op de Geneeskunde faculteit. Ik heb het nooit 
onder stoelen of banken geschoven, het was jouw discipline die ons door de tentam-
enweken heeft geloosd. Wat hebben wij bijzonder veel meegemaakt, in Maleisië, In-
donesië, Thailand en Ghana. Ik koester de mooiste herinneringen van mijn studenten-
tijd samen met jou. Nog even dankbaar dat jij ook de afgelopen jaren mijn stok achter 
de deur was. “Het komt wel goed chicky, maak je niet druk!”, zijn de woorden die mij 
altijd de motivatie geven om weer door te gaan. 

Allerliefste Silbil, lieve Silvia, wat ben ik blij met jou als vriendin! Ik ken niemand die zo 
loyaal is als jij. Iedereen die zich een vriend(in) van jou kan noemen, weet dat dit voor 
de rest van je leven is. Het is zo makkelijk praten over onze ambities, omdat wij er vel-
en delen. Ik geniet ontzettend van je gezeldschap, en kijk met een grote lach terug op 
onze avonturen in Ghana. Vooraf hadden wij geen idee dat het een bijzonder slecht 
idee was om 8 vrouwen in 4 stapelbedden op veel te weinig m2 (met onze waslijntjes 
hier kriskras doorheen) gedurende 7 weken te laten bivakeren. Inclusief koffers. Van 
vrouwen (geen bescheiden bagage). Maar wij hebben het overleefd en hebben er 
geweldige herinneringen aan over gehouden. 

Liefste Nushy, tussen ons is het altijd heerlijk ongecompliceerd. We vieren de mooie 
dingen in het leven (met name onze kindjes) en steunen elkaar bij de lastige zaken. 
Je bent briljant en wordt een steengoede neuroloog! Op naar nog veel meer belletjes 
over de kids waarin wij de trial and error’s bespreken maar elkaar vooral een hart 
onder de riem steken. 
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Lieve Kaar(in), jij bent een onwijs bijzondere vriendin voor mij. Wij levelen zo goed op 
verschillende vlakken. Wij kunnen urenlang filosoferen over het leven, over hoe het 
moet zijn, of juist helemaal niet of gewoon hoe het is. Je bent puur, eerlijk en hebt een 
hart van goud. Samen proberen wij overal een positieve draai aan te geven, want ook 
als het even niet gaat zoals wij willen, wij kunnen er maar beter om lachen. Wij leren 
van elkaars lessen en daardoor groeien wij allebei. Blijf voor altijd wie je bent. Ik blijf 
graag aan je zijde! Bedankt voor alle wijze lessen. 

Ikkieee, lieve Ikram, powerwoman! Jouw aanstekelijke lach tovert zelfs als ik er alleen 
al over nadenk een lach op mijn gezicht. Ik vind jou de stoerste! Alleen de wereld over, 
avonturen aangaan die anderen zouden willen, maar niet durven. Of het nou Curacao, 
India of Groningen is, jij maakt het je thuis. Ik ben ongelooflijk trots op je!

Mijn nieuwe collega-vriendinnen; Hafize, Laida en Najia. Het was vriendschap op 
het eerste gezicht. Hoe fijn als je met je eerste klinische baan begint, dat je bent om-
geven met gelijkgestemden. Onbaatzuchtig, en bovenal één voor allen en allen voor 
één. Hafize, abla, mijn wens voor de toekomst: weer samen werken in de kliniek! 

Allerliefste Isa, ik kan mij nog goed herinneren hoe intens blij ik was dat ik tía werd 
van Lenyx. Ik heb mega veel respect voor je en bewonder wat voor geweldige moed-
er je bent. Bedankt dat ik altijd van je lieve zoon mag genieten en dat Nick en ik zo 
welkom waren bij je familie in de Dominicaanse Republiek. Los quiero mucho mucho!

Allerliefste Nora, we spreken elkaar niet veel maar het is altijd ouderwets vertrouwd 
als het wel lukt om af te spreken. Je bent een onwijze topper en ik word er altijd een 
beetje verlegen van als je op verjaardagen verkondigt hoe trots je op mij bent. Ik ben 
vooral heel trots op jou, je bent een fantastische moeder! 

Lieve Dr. Rassam, allerliefste Fadi. Eerst vrienden, toen tot mijn grote vreugde 
collega’s. Mijn rots in de branding! Ik kan altijd met jou sparren, over ons vak, over het 
leven. Je hebt het hart op de goede plek en ik heb bijzonder veel bewondering voor 
de successen de je hebt behaald en de velen die er nog zullen komen! Bedankt dat je 
mijn paranimf wilde zijn. 

Lieve Irene, Cees, Ria, Jan en Belinda, Wendy en Mark, wat een bijzonder fijne 
uitbreiding van mijn familie zijn jullie. Wat heerlijk dat ik kan meegenieten van het 
boerenleven. Irene, wij hadden natuurlijk nooit gedacht dat je mede het gezicht zou-
worden van mijn avontuur in de vorm van een handleiding en de publicaties waarin je 
verscheen als ‘patiënt’. 
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Lieve papa en mama, home sweet home, mijn trouwe fans. Jullie maken het leven 
makkelijker, liefdevoller. Jullie hebben ons als geen ander geleerd wat liefde is, respect 
is en wat normen en waarden zijn. Dat famillie en vrienden het meest waardevolle in 
het leven zijn. Van pap heb ik geleerd wat bijzonder hard werken is, van mama dat je 
dit met plezier moet doen. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun.

(Tante) Sarah, grote zus, mijn beste vriendin en nu ook mijn paranimf. Als ik jou 
een dag niet spreek dan is mijn dag een beetje “off”. Jij kent mij door en door, weet 
ongevraagd wat ik nodig heb. Bij jou vind ik mijn rust in een hectische periode, en 
met jou vier ik de mijlpalen in het leven. Je bent stiekem onze held, onze rots in de 
branding en de beste aanvulling in het leven van Jax. Ik weet niet wat ik zonder jou 
zou moeten, bedankt voor alles! (Oompie) Mark, altijd even trots op je zus en zusje. 
Je bent een topper en weet mij altijd van de juiste adviezen te voorzien. Als ik knopen 
moet doorhakken, dan bel ik jou op en zijn wij zo klaar. Ik heb mij altijd veilig gevoeld 
als kleine zusje van een stoere broer! Dankjewel dat je altijd voor mij klaar staat! 

Lieve Omie, altijd aan mijn zijde toen ik opgroeide. Uren lang konden wij bellen over 
het leven als puber, over de keuzes die je moet maken als je ouder wordt. Samen 
shoppen, en logeerpartijtjes die ik nog lang als tiener deed. Ik ben zo blij dat ik nu 
voor jou kan zorgen, om jou te helpen bij de keuzes die jij nu moet maken nu je ouder 
wordt. Nog even dankbaar maak ik gebruik van je adviezen, als ik in de auto van- en 
naar het werk rijd. Dank voor de eeuwige steun waarop ik altijd kan rekenen.  

Lieve Jax, jij leerde mij focussen op wat er echt belangrijk is, de rest werd bijzaak. 
Niet altijd maar gaan, altijd “aan” staan. Jij leerde mij wat balans is. Balans tussen 
privé en carrière maken. Dus ook af en toe op “pauze” staan. Jij maakt mij naast een 
gelukkige dokter ook een intens gelukkige moeder. Wij genieten van je ondeugend-
heid, de grapjes die je maakt en alle mijlpalen die je haalt zijn ontzettend bijzonder. 
Papa en mama zullen er altijd voor je zijn. 

Lieve Nick, mijn anker, de liefde van mijn leven en de liefste en leukste vader voor 
onze zoon. In de opvoeding vaak de verstandigste van de twee maar misschien ook 
wel in alles. Ik ben gek op je en heb onwijs veel respect voor je. Dankjewel voor je 
onvoorwaardelijke steun, je liefde en voor de mooiste, dierbaarste en meest warme 
herinneringen. Zonder jou was dit niet gelukt, ik hou tot in de eeuwigheid van je! 
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