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Dankwoord 
 
 
Eerlijk is eerlijk, de verpleegkundigen en artsen in de verslavingszorg hebben de tijd mee 
gehad. Een veranderende visie op verslaving, met daarin een grotere rol voor de 
verpleegkundige en geneeskundige disciplines gaf meer ruimte voor het onderzoek.  
Het onderzoek had nooit tot stand kunnen komen als ik niet van zoveel mensen steun en 
begeleiding had ontvangen. 
Zonder de altijd inspirerende begeleiding van Goof van de Wijngaart die mij een aantal jaren 
op een geheel eigen wijze begeleidde was dit proefschrift nooit tot stand gekomen. In 2004 
overleed hij na een jarenlange strijd,  die hij ook op geheel eigen wijze streed, tegen de kanker. 
Ik weet zeker dat hij trots op me is. Als psycholoog had hij nadat hij regelmatig in het 
ziekenhuis belandde een kritische blik op de gezondheidszorg en de zorg van 
verpleegkundigen in het bijzonder. Hij vertelde eens: ‘De vrouwelijke artsen zijn het ergste en  
de mannelijke verpleegkundigen, de broeders, het leukste’. En ik betrapte mezelf erop dat ik 
dacht: ‘He gelukkig, het zijn niet de verpleegkundigen die het ergste zijn’. 
Allereerst wil ik alle verpleegkundigen, artsen en patiënten bedanken die met te veel zijn om 
hen allemaal persoonlijk te noemen. Zonder hun inzet had het onderzoek nooit tot stand 
kunnen komen. In het bijzonder dank aan alle verpleegkundigen van de ‘methadonposten’ in 
Almelo en Enschede. 
Ook alle medewerkers van Tactus verslavingszorg die vanaf 1999 als eerste instelling actief 
met me mee hebben willen denken. Ruud Rutten (paranimf) de voorzitter van de Raad van 
Bestuur heeft me vanaf het allereerste begin gesteund. De steun van een verpleegkundige in 
een dergelijke functie heeft me altijd het gevoel gegeven dat het onderzoek zou gaan lukken. 
De samenwerking met Ans Spexgoor die vanuit haar rol als circuitmanager en voorzitter van 
de instellingsgroep mede aan de wieg heeft gestaan van het actieonderzoek en de 
implementatie van de richtlijn bij Tactus verslavingszorg dank ik voor de vele gesprekken 
waarin we een diverse strategieën hebben uitgezet om veranderingen te laten beklijven. Onze 
beider liefde voor de langdurige zorg aan chronische verslaafde patiënten was telkens het 
gemeenschappelijke uitgangspunt en dat we wel eens botsten omdat zorginnovatie en 
managementbeslissingen niet altijd gelijk opgaan was niet erg. 
Hillie van de Peppel (paranimf) die vanaf het begin tot het einde van het onderzoek mijn 
‘kritische vriend’ en medeonderzoeker is geweest. Aan jou keukentafel werd de 
verslavingsverpleegkunde groot dankzij de vele inspirerende en kritische analyses die daar 
plaats vonden. Ik heb de boom, die nu helaas niet meer is, vanuit het keukenraam in alle 
seizoenen zien worstelen met het bestaan. 
 
Gerard Schippers wil ik bedanken voor de inzet en inspirerende begeleiding. Direct na het 
overlijden van Goof schreef hij in een brief dat hij de begeleiding van Goof  in stijl zou 
proberen voort te zetten. Dat is heel goed geslaagd. 
Harm ’t Hart wil ik danken voor de begeleiding waar ik elke keer weer van genoot. Ook Goof 
heeft twee keren bij hem aan de tafel gezeten, als ‘student’ leek het wel. Wij beiden zaten te 
genieten van een privé college in onderzoeksmethodologie. Dat gevoel is nooit meer over 
gegaan.  
 
Marloes ter Riet wil ik danken voor de dagen dat we bij elkaar zaten te ploeteren op de 
analyses van de patiëntendossiers en op de analyses van de beide groepsinterviews met de 
patiënten en hoewel we twee verschillende disciplines in de verslavingszorg 
vertegenwoordigden weet ik zeker dat we het in de kern van zaak altijd eens waren met elkaar.  
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Tineke Buijtendijk dank ik voor het vele typewerk dat ze in alle stadia voor het onderzoek 
verrichte. Alle interviews werden door haar netjes uitgetypt. Een enorm karwei en dat altijd 
weer op tijd af was. 
 
Lisette Oliemeulen heeft me tijdens de ontwikkeling van de RIOB wakker gehouden. Onze 
vele gesprekken in de auto hielden me wakker en wijs. Altijd waren we op weg naar een 
methadonpost ergens in het land. Gesprekken over verpleegkundigen, antropologen, 
kwalitatief onderzoek en over hoe we tactisch en methodologisch verantwoord om moesten 
gaan met ‘pathologische nee-zeggers’. 
 
Cor de Jong dank ik voor de inspirerende begeleiding tijdens de ontwikkeling en 
implementatie van de richtlijn. Met name de gesprekken over de moeilijkheden die we tegen 
kwamen tijdens de implementatie en de gesprekken met de overheid om meer financiering te 
verkrijgen voor de ambulante verslavingszorg hebben geholpen bij het vinden van creatieve 
oplossingen. 
 
Mijn beide ouders, die zolang hebben moeten wachten op dit proefschrift. Ik heb beiden nogal 
op de proef gesteld door een hele andere politieke voorkeur te ontwikkelen, door in een 
woongroep te gaan wonen, door niet te trouwen en toch kinderen te krijgen en door een studie 
in Engeland te kiezen en hen daarheen te laten komen voor de diplomering. Mijn dank is groot 
voor zoveel geduld en ouderlijke liefde 
 
En als laatste natuurlijk mijn vriend voor het leven, Hans. Hoeveel van onze etentjes zijn over 
mijn onderzoek gegaan en hoe vaak eindigden die in onenigheid over wie er nu belangrijk was 
voor de verslaafde patiënt, de verpleegkundige of de arts? Wat belangrijker was voor de 
verslavingszorg; kwantitatief of juist kwalitatief onderzoek. Dank voor alle tijd en geduld. Als 
jij er niet was geweest had zeker het kwantitatieve deel van het onderzoek er niet zo mooi uit 
gezien als nu. Je geduldige uitleg bij klinisch epidemiologische vraagstukken en je hulp bij de 
invoer en statistische berekeningen zijn onmisbaar geweest. We hebben elkaar niet voor niets 
in de verslavingszorg ontmoet.  
 


