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DANKWOORD

Het is zover. Na jaren in de kelder van het AMC, is dit het resultaat van het 
Care-onderzoek. 

Aan dit onderzoek hebben ouders van kinderen met een chronische aandoening belan-
geloos meegedaan. Zo bijzonder dat jullie, in jullie drukke bestaan, in zo grote getale tijd 
wilden vrijmaken voor het beantwoorden van zoveel vragen. Heel erg bedankt hiervoor. 
De kennis die hiermee vergaard is, wordt nu al ingezet binnen het Emma Kinderziekenhuis 
en hopelijk ook spoedig daarbuiten.

Ook iedereen die heeft meegeholpen bij het vinden en benaderen van deze ouders  
zijn ontzettend waardevol geweest voor het slagen van het onderzoek. Kinderartsen,  
verpleging, scholen en patiënten- en ouderverenigingen, dank voor jullie bijdrage.

Hooggeleerde leden van de promotiecommissie, Prof. dr. B.F. Last, Prof. dr. Prof. dr. F.A. 
Wijburg¸ Prof. dr. K. Stronks, Prof. dr. E. Schadé, Prof. dr. H. Maassen van den Brink,   
Prof. dr. C. Schuengel dank voor jullie bereidheid om zitting te nemen in de commissie. 

Dit onderzoek is ontstaan in een samenwerking tussen de kindergeneeskunde, econome-
trie en pediatrische psychologie. Hugo, Bernard en Martha, jullie delen jullie hart voor de 
mens in de maatschappij. Ik ben blij dat ik van jullie kennis en bevlogenheid heb mogen 
leren.

Beste Hugo, met jouw hart voor het kinderziekenhuis en de kindergeneeskunde is dit 
onderzoek begonnen. Je bevlogenheid en maatschappelijke benadering van de kinderge-
neeskunde zijn heel inspirerend. Ik heb veel gehad aan je helikopterview en je praktische 
benadering. Dank voor je betrokken en bezielende begeleiding!

Beste Bernard, uw abstractievermogen, schrijftalent en analytische benadering waren zeer 
waardevol voor dit onderzoek. Bedankt voor de inspirerende en originele invalshoeken. 
Het heeft mij veel geleerd en mijn perspectief verbreed.

Lieve Martha, woensdag 10u, vaste prik. Ik heb het je niet altijd makkelijk gemaakt, maar 
ben heel erg blij met hoe wij in onze samenwerking gegroeid zijn. Bedankt voor de tijd 
en energie die je geïnvesteerd hebt om dit onderzoek te laten slagen. Alle contractverlen-
gingen, snelle feedback en steun als ik door de bomen het bos niet meer zag. Zonder jou 
geen Care-onderzoek, bedankt!

Dan alle mede-auteurs: Ada Ferrer, ik ken niemand met zo’n leuk accent als jij. Dank voor 
de introductie in de econometrie en de samenwerking. Heleen Stam, Helly, kamergenote, 
ik vind het heel erg leuk dat je deel uitmaakt van dit onderzoek. Ik kon altijd bij je terecht 
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met vragen en hoop dat we in de toekomst weer eens een wandelingetje richting koffie 
maken. Niels Peek, inmiddels een begrip op de PSA. Fijn dat je ook mij wilde helpen.  
En Xandra van den Tweel, jij hebt het er al op zitten, dank voor de samenwerking.

De studenten die geholpen hebben met de dataverzameling en invoer, Elske, Leonie, 
Maaike, Danielle en Hannah, wil ik ook bedanken voor hun inzet.

De laatste loodjes van dit onderzoek vielen samen met de start van het Ouderschaps- 
project op de VU. Dat was niet altijd makkelijk te combineren. Mijn nieuwe collega’s en  
in het bijzonder Sabina Kef, bedankt voor alle vertrouwen en ruimte om dit proefschrift  
af te ronden!

De mooie kaft komt bij Bregtje vandaan. Lieve Bregt, van vast zeilmaatje naar vaste  
vormgeefster. Zo lief dat je weer wilde helpen. Ben blij met jou in mijn leven.  
Ik vind het prachtig geworden!
En lieve Sas, wat heb je de binnenkant mooi opgemaakt. Dank voor het vele werk dat je  
in dit boekje hebt gestoken!

PSA-Collega’s van boven. Dank voor al het meedenken met het onderzoek en het  
zorgen voor de link met de klinische praktijk. Ik heb het erg naar mijn zin gehad met  
jullie. Bedankt voor 4 gezellige jaren.

Lieve Babes uit de kelder, Channa, Lotte, Eefje, Vivian, Madelon, Marieke, Heleen en 
Liesbeth. Geen betere plek te bedenken voor een onderzoeker dan in K01-139. Waar 
anders wordt zo in de breedte onderzoek gedaan? Ik was natuurlijk nog steeds niet echt 
weg, maar vanaf nu wel... Ik zal jullie en alle spelletjes (Bronner 2009) en tradities missen. 
Channa, met wie moet ik nu leuke grapjes maken? En Lotte, gaan we ooit nog tappen? 
Eefje, geen zorgen, het hoort erbij ;-). Lady Angels, samen begonnen bijna tegelijk klaar, 
succes met de laatste loodjes. Marieke, leuk je nog te hebben leren kennen. Madelon, wie 
moet ik nu van het werk houden? En Heleen, opperbabe, het was leuk! En dan natuurlijk 
Anne, Willemijn en Lobke, goed voor veel leuke grappen en spelletjes.

Bergen aan Zee, augustus 2008, 18°C, 7.30u, 3 promovendi met een missie: de zee in  
en kopje onder. Sail away with me honey. Camperduin 2009, veel kitsch, 3 laptops,  
2 discussies en een artikel.
Paranimfen, lieve Madelon en Liesbeth, in jullie aanwezigheid is het fundament van  
dit proefschrift gelegd. Super dat jullie mijn paranimfen willen zijn! 

Madelon, de kaft zit er omheen! Bij jou ook. In die 4 jaar onderzoek hebben we ons goed 
vermaakt, zo’n speelmaatje als jij is uniek. Heerlijk zoals jij je bescheiden mening ventileert. 
Rondje AMC, bommetje, Miami, Bergen, what’s next?
En Bizzy, ooit waren we kamergenoten. Deur dicht, muziekje aan. Later werden dat 
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bezoekjes op de 8e. Tripjes naar zee, aanmoediging op de tennisbaan. Zoveel gedeelde 
interesses. Ik vind je een super collega en ben blij dat je straks naast me zit. 

Sietske, je cursussen zijn legendarisch, heb er veel aan gehad de afgelopen vier jaar.  
Marleen, zo leuk dat we nu zo makkelijk een koffietje kunnen scoren. En andere lieve 
leuke vrienden, dank voor alle afleiding de afgelopen jaren!

Pieter en Maarten, 2009 is mede zo bijzonder door jullie. Zo fijn om jullie te kennen en  
ik zie uit naar december! 

Kees, Nineke en Rob, lieve schoonfamilie. De laatste loodjes heb ik bij jullie aan tafel  
afgemaakt. Ik ben blij met jullie.

Rie, mijn lieve oma, achter de schermen altijd aanwezig. Geen dra. meer. Ik geniet van  
je medeleven en interesse in mij en de keuzes die ik maak. Sasja, naast vormgever ook  
een fijne schoonzus. En Bro’, je bent de tofste. Bahnhof! 

Lieve Martin en Lida, altijd achter, naast en met me. Zo bijzonder. Dank voor alle kansen!

Dan Marloes, lieve Marloes! Ik vind het leven heerlijk met je en heb zin in onze toekomst. 
Met jou naast me is het boek nu af. Had ik al gezegd dat ik gek op je ben?
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