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DANKWOORD

Eén van mijn stellingen had kunnen zijn: ‘Promoveren heeft meer over-
eenkomsten met een marathon lopen dan men op het eerste gezicht
zou denken’. Verder zult u in dit dankwoord niets verrassends lezen.
Als het goed is heb ik immers mijn dank (en soms ongenoegens) ook
onderweg al geuit. Dat laat onverlet dat veel mensen verdienen dubbel
bedankt te worden!

In mijn eerste promotiejaar ben ik bij heel wat ‘marathonkenners’ langs
geweest voor goede gesprekken. Ik noem een aantal mensen expliciet:
Annemarie Mol, Mirjam Sprangers, Alexander de Graaff en Mariëtte
Weterman. Ger Palmboom, mijn kamergenoot van de eerste lange kilo-
meters, wil ik in het bijzonder noemen. Mijn opmerking ‘dat ik er maar
een beetje bijzat’ na een zoveelste observatie parkeerde hij met de
nuchtere opmerking: ‘Dat is precies de rol van de onderzoeker’. Ger, jij
verwoordde de achtergrond waartegen mijn onderzoek zich afspeelde
heel krachtig met ‘Het leven is niet te genezen van de dood’. Myra van
Zwieten, van jou leerde ik de beginselen van het kwalitatieve onderzoek
kennen en ook voor gevorderde kennis kon ik bij jou terecht. Jij bent
tevens de beste vragenstelster die ik ken. Jolanda Habraken, jij was één
van die andere ‘hardlopers’ aan wie ik veel steun heb gehad. Qua vorm
en inhoud was het altijd leuk ideeën uit te wisselen. We hebben elkaar
geholpen met interviewtranscripten en zelfs het schrijven van een
review. Debby Keuken, jij hebt me altijd voorzien van leuke referenties.
Misschien zorg jij er nog eens voor dat ook de marathonafstand wordt
opgenomen in de AMCloop?

Het tweede jaar dat ik aan deze studie besteedde heeft overeenkomsten
met de eerste helft van de marathonafstand. Ookal heb je misschien nog
geen honger of dorst, juist dan moet er op de drinkposten goed ingesla-
gen worden. Er kunnen nooit genoeg data verzameld worden. Dertien
patiënten includeerde ik en met hen had ik gedurende lange tijd inten-
sief contact. Ik dank hen voor het delen van hun ervaringen en hun kost-
bare levenstijd die zij (regelmatig met aanwezige partner) aan dit onder-
zoek besteedden. Ook de hulpverleners (medisch oncologen, oncologisch
chirurgen, radiotherapeuten, gespecialiseerde verpleegkundigen van de
poli en afdeling en huisartsen) van deze patiënten dank ik expliciet.

Verder mocht ik aanwezig zijn bij de vergadering van de richtlijnwerk-
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groepen van ‘borstkanker’, ‘prostaat kanker’, ‘darmkanker’ en ‘pijn bij
kanker’ waarvoor mijn hartelijke dank. Er was ook een flink aantal
experts dat meewerkte aan oncologierichtlijnen en tijd vrijmaakte voor
een interview: Jan van Meerbeeck, Egbert Smit, Vivianne Tjan, Mariska
Tuut, Peter Siersema, Hugo Tilanus, Marjan Smit, Bert Garssen, Marijke
Bontenbal, Cees Goedhart, Ate van der Gaast, Kitty Rosenbrand, Willem
IJzerman, Theo de Reijke, Ronald de Wit, Alexander de Graeff, Kris
Vissers, Eric Punt, Corrie Marijnen en Inez Young. Ook de Beoordeling
van Oncologische Middelen (BOM)-commissievergaderingen mocht ik
bijwonen en de volgende leden interviewde ik: Aart van Bochove, Jan
Schornagel, Jacqueline Stouthard en Henk-Jan Guchelaar. Dank voor jul-
lie informatieve inkijkjes.

Voor mijn eerste marathontraining ging ik zes weken naar Amerika en
rende ik langs de Hudson River en door Central Park. Daarnaast werkte
dit verblijf inspirerend voor mijn onderzoek. Op het Hastings Center
ontmoette ik de andere ‘visiting scholar’ Nuala Kenny. Nuala, I thank
you for the private lectures during our cooking sessions and for beco-
ming co-author of one of my papers. Special thanks to the people at the
Hastings with whom I had memorable chats: Erik Parens, MaryAnn
Baily, Nancy Berlinger and Dan Callahan. Kathleen Foley was the key
figure who enabled me to speak with various and interesting persons. At
the Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre: Ghassan Abou-Alfa, Nessa
Coyle, Lauren Abrey, Deborah Schrag, and David Kissane. I also want to
thank Ezekiel Emanuel, Diane Meier, Joanne Lynn, Tom Smith, and
Ludiccio Balducci for their warm welcome and the time they took to
speak with me about my research. David Cassarett, I especially appre-
ciate having met you and you coming to lecture at our institute.

Veel heb ik geleerd van Pax Willemse die mij bijstond op weg naar de
eerste publicatie. Pax, ik had in die tijd het gevoel dat ik een halve onco-
loog was zo goed had jij mij ingevoerd in de medisch-wetenschappelijke
literatuur en de problemen van de werkvloer. Ook de andere mensen uit
mijn begeleidingscommissie wil ik in het bijzonder bedanken. Hanneke
de Haes voor haar interessante literatuur en hulp. Nelleke Koedoot voor
haar rijke ervaring en kritische suggesties. Sjef Gevers voor zijn meeden-
ken en interesse. Paul van Dijk voor de hulp bij financiële aspecten. Bert
Schadé, hoe je het doet is me een raadsel. Van jou kreeg ik altijd als eer-
ste een persoonlijk en positieve reactie, of het nou om een paper in de
dop, een te plannen bijeenkomst of de geboorte van een kindje ging. De
begeleidingscommissie was voor mij een belangrijke steun als het ging
om beslissingen over dataverzameling en planning.
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In het derde jaar lijkt de finish nabij. In deze etappe loop je de toeschou-
wers straal voorbij en sla je aangeboden vocht en versnaperingen af. Je
bent er toch al (bijna). Ook voor promoveren geldt soms ‘blik op oneindig,
verstand op nul en doorgaan maar’. Gelukkig voelde ik me nog steeds ver-
antwoordelijk om deel te nemen aan alle intervisieclubjes. Zij waren voor
mij van onschatbare waarde. Ik noem ze even: het ‘Kwalitatieve Onder-
zoekersnetwerk AMC’, ‘Empirische Ethiek voor AIO’s’ (dat Martine de
Vries en ik samen oprichtten), de bijeenkomsten van ‘Onderzoek Deel
Programma’s’ van Huisartsgeneeskunde en ‘Communicatie, Recht en
Ethiek’, de ‘Werkgroep Gezondheidzorg en Ethiek’ van de OnderZoeks-
School Ethiek (OZSE), het ‘Nationaal Palliatieve Zorg Onderzoekers Net-
werk’ en niet in de laatste plaats ‘Filosofie van de Zorg’. Ik realiseer me nu
dat ik Maartje Schermer misschien wel nooit bedankt heb voor haar nutti-
ge voorzitterschap in ons Empirische Ethiek AIO’s clubje. Bij dezen als-
nog! Verder hadden we gedurende korte tijd nog een clubje voor palliatie-
ve zorg op onze afdeling dat behulpzaam was. Ik dank Bernardina van
Wanrooij in het bijzonder. Bernardina, jij inspireert mij.

Dan de laatste kilometers. Nu blijkt pas echt dat eigenlijk alles nog moet
gebeuren... Het verzamelen van onderzoeksgegevens en bedenken wat
daar interessant aan is, was voor mij immers appeltje-eitje vergeleken
met de verslaglegging ervan. Als Jeannette Pols en Jako Burgers er niet
geweest waren was ik, vrees ik, uitgestapt. Jako, het was een verade-
ming om in mijn ‘onderzoeksveld’ iemand tegen te komen voor wie het
belang van mijn onderzoek altijd buiten kijf stond. Daarnaast heb je me
met regelmatige tussenpozen steeds weer weten te motiveren en inhou-
delijk verder geholpen. Jeannette, jij was mijn kamergenoot in de tweede
helft van het project. Gaandeweg ging jij steeds meer voor mij beteke-
nen. Een paper moest geen IMRD- structuur hebben (‘wat is dat eigen-
lijk?’) maar een waar betoog vormen! Jouw gevleugelde woorden zijn
dat ‘de praktijk tegen de theorie gemobiliseerd moet worden’. Misschien
heeft dat wel gemaakt dat je mijn co-promotor bent geworden.

De onmisbare sponsjes met verkoelend water kreeg ik uitgereikt van
Marianne Verheul (alias de tiktijger), Nienke van Berg (alias de weten-
schappelijke stagaire), Petra Hollak, Colleen Higgens en Daphne Lees
(alias redigeerwerk en vertalers), en ook van Agatha Nap (alias hulp voor
(niet-medische) rare boeken) en Carin Miedema (‘zo merkt niemand dat
je met verlof bent’). Rob Kreuger, ooit leverden we samen menig nummer
van het studentenblad Emphasis af. Nu ben ik vereerd dat je de opmaak
van mijn proefschrift op je hebt genomen.

Niet alleen in de sportwereld maar zeker ook voor promoveren is een
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goede coache onontbeerlijk. Dick, als echte patiëntendokter en tegelijker-
tijd ook gedreven onderzoeker in de moleculaire biochemie, was jij een
hele fijne tweede promotor. Jij wees mij de weg door oncologieland en
was altijd bereid om kritisch te reflecteren. Door jou had ik een prettige
toegang tot mijn onderzoeksveld. En ik hoop dat we er in geslaagd zijn
om ook voor niet-ethici een leesbaar proefschrift te schrijven.

Dick, nee nu niet Dick van de Medische Oncologie maar van de minstens
zo medische Medische Ethiek. Dick, jouw manier van coachen vind ik
heel bijzonder. Je werkt niet doelgericht (of anders was dat in elk geval
niet te merken) maar bent iemand voor wie het onderweg zijn al een
doel is. Je gaf me inspiratie en hulp om altijd weer een stapje (de mara-
thon bestaat uit heel veel stapjes!) verder te komen. Ik ben je dankbaar
voor je vertrouwen en de weg die ik mocht afleggen. Ik had me geen
betere eerste promotor kunnen wensen.

Karen, mag ik jou op deze officië le plek ook bedanken voor alle goede
zorg. Je bent met jouw gezin een warm nest waar onze kuikentjes het
heel fijn hadden.

Dieuw en Isa, behalve dat jullie buitengewoon belangrijke vrouwen in
mijn leven zijn, hadden jullie van al mijn vrienden en familie -toevallig of
niet- ook het meeste op met de inhoud en methode van dit onderzoek. Het
is een genot om jullie alvast als paranimfen aan mijn zijde voor me te zien. 

Papa en mama, waarschijnlijk zagen jullie als de beste dat een promo-
tietraject niet de makkelijkste activiteit voor mij zou zijn. Zo lang en
zoveel van hetzelfde. Ik vind het geweldig hoe betrokken jullie altijd zijn. 

(O)ma Corrie en (o)pa Klaas, dank voor jullie openheid en ondersteu-
ning. Klaas, jij bent al heel lang de enige ‘doctor’ in de familie. Hopelijk
kan ik je na vandaag vergezellen.

Oma of voor uw achterkleinkinderen grand-mère, mijn ‘studie’ is nu af.
Gek dat aan al dat studeren van mij toch nooit een eind lijkt te komen.
Het verliezen van een kind aan de gevolgen van kanker is onvoorstelbaar
ingrijpend. De woorden ‘blijf in jezelf geloven’ die uw dochter mij mee-
gaf zijn regelmatig in mijn gedachten geweest tijdens dit promotietra-
ject. Het schilderij dat tante Joëlle voor mijn arstenbul maakte, staat op
de voorkant van dit boekje. Ik denk dat u daar verheugd over zult zijn.

Lieve liefste Klaas, al die kilometers bestond je ondersteuning uit de
nodige versnaperingen (tenminste 6 boterhammen per werkdag) en het
advies dat ik vooral mijn eigen onderzoeksweg moest bewandelen. En
die laatste kilometers renden we misschien ietsje langzamer maar des te
intenser door het gezelschap van onze drie kinders. Wat een rijkdom!
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