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dankwoord

Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift, die allen
dank verdienen. Er zijn een paar namen die niet ongenoemd kunnen blijven.

Allereerst natuurlijk prof. dr. Erik Scherder. Dankjewel dat je mij de kans hebt
gegeven aan een promotietraject te beginnen, bijna 5 jaar na mijn afstuderen. Niet
iedereen durft zomaar de beleidsmedewerker onderzoek als aio aan te stellen, maar
jij wel. Zonder dat je me goed kende of opgeleid had vertrouwde je erop dat het
goed ging komen met die bioloog. Ik leerde je dat een konijn geen knaagdier is, maar
een haasachtige (Lagomorpha) en jij leerde mij, tja, gewoon ontzettend veel. Over
de kliniek, onderzoek doen, lesgeven, presenteren, communiceren en schrijven.
Het ging niet zonder slag of stoot, maar we hebben het toch maar mooi samen
tot een goed einde gebracht. Bedankt voor alles. Ik hoop dat we mogen blijven
samenwerken.

Prof. dr. Frank Lobbezoo, mijn andere promotor, ook aan jou ben ik ontzettend
veel dank verschuldigd voor je begeleiding. De combinatie met Erik werkte perfect:
jullie feedback op mijn schrijfwerk was altijd complementair. Samen leerden jullie
mij vooral: dat kan korter, beknopter, zoek die helicopterview. Maar nu doe ik dat
even niet! Ik voelde me altijd welkom op ACTA, heb genoten van de cursussen
die ik daar mocht volgen en van het congres in Napels. Dat je met je dochters op
kraamvisite kwam vond ik ook ontzettend leuk, wat een lieverds zijn het. Ook jou
wil ik dus hartelijk bedanken, en hier de wens uit spreken dat we samen blijven
onderzoeken en schrijven.

De volgende in deze rij moet dan dr. Corine Visscher zijn; op alle recente papers
sta jij erbij als coauteur, samen met Erik en Frank. Ook jou ben ik dank verschul-
digd. Ik heb zo ontzettend veel geleerd over statistiek en SPSS door met jou te praten
en na te denken over alle tabellen en toetsen, en hoe je dat dan opschrijft. We hadden
aan een half woord genoeg, en toch planden we maar een uur, of misschien toch
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maar twee, in voor een overleg. Maar dan was het daarna ook wel gewoon goed.
Blijf je nog even meedoen met ons? Er is nog zoveel te ontdekken!

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. Achterberg, prof. dr. de Baat,
prof. dr. Bouma, prof. dr. Feilzer en prof. dr. J.M.G.A. Schols. Ook u allen wil ik
hartelijk bedanken, voor de tijd die u hebt gegeven aan het lezen van dit proefschrift,
en voor uw vriendelijke woorden en waardevolle feedback waardoor de allerlaatste
puntjes op de i konden worden gezet.

Ook de �nancier, Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars te Zeist ben ik veel dank
verschuldigd, voor het sponsoren van dit project. Stichting Alzheimer Nederland
schonk ons honderden tandenborstels, die we uitgedeeld hebben in de deelnemende
instellingen; ook hiervoor dank!

Uiteraard had dit onderzoek ook niet uitgevoerd kunnen worden zonder de
deelnemende zorginstellingen en de bijdragen van het personeel, cliënten, familie-
leden en vrijwilligers. Ik noem ze hier: de Enk te Zuidlaren, zorgcentrum Groene-
laan te Amsterdam, het Heymanscentrum te Groningen, de dagbestedingsgroepen
van de Hyacint en Laagvoorde van woonzorgcentrum Steenvoorde te Rijswijk,
groepswonen Noordhollandstraat te Amsterdam, woonzorgcentrum Vreugdehof te
Amsterdam en woonzorgcentrum Wenckebach te Den Haag.

Dat brengt me meteen bij Eliane Bronsema. Als er iemand is met passie voor de
mondgezondheid van deze groep kwetsbare ouderen, dan ben jij het wel. Bedankt
voor de tijd die we samen hebben mogen optrekken, je bent een inspirerende vrouw!

De collega’s van klinische neuropsychologie zijn natuurlijk allemaal geweldig.
Ik denk aan Bart en Karin, met wie ik aan dit avontuur begon. Samen trokken we
op, reisden het hele land af, sprongen voor elkaar bij waar nodig, dank daarvoor.
Verder noem ik Laura, Astrid, Jan Berend, Rosa, Jaap, Marjolein, Hester. Jullie
hebben me geïnspireerd, geholpen en dingen geleerd, op zoveel manieren. En ook
aan Eric van Rossum, Evert Dekker en Cor Stoof een woord van dank, voor het
(mee)ontwikkelen van de kauwgom analyse techniek en de bijtkrachtmeter!

Er hebben veel studenten bijgedragen aan dit project; als testleiders, vrijwilligers
of these-student. Een paar sprongen eruit, en die wil ik hier graag bedanken. Jori,
jij hebt vanaf je B-these meegelopen, mij zelfs vervangen tijdens mijn verlof. Ik ben
blij en trots dat we samen een artikel hebben geschreven, en hoop dat we elkaar
zullen blijven zien. Nanda en Renske, jullie waren bij de allereerste metingen, wat
was ik blij dat ik het niet alleen hoefde te doen, maar op jullie kon rekenen. Daphne,
	ijs en Jelske, jullie waren de laatste lichting studenten die ik begeleidde. Van een
andere faculteit naar FPP gekomen; ik vond het leerzaam en verfrissend om met
jullie te werken. Enorme bergen werk hebben jullie verzet, echt geweldig! Daphne
fotografeerde zich suf, Jelske leverde niets anders dan topwerk, en 	ijs, jij had het
zwaar tijdens de stage. Ik hoop dat je snel je draai vindt. Je krijgt hier nog een extra
knu�el, voor het gemis van Lisa∗.

Studiegenoten, oud-collega’s en ex-huisgenoten, jullie bleven in mijn leven toen
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de voor de hand liggende verbinding verdween en de afstanden groter werden.
Ik noem Stef, Lennard, Wouter, Ingrid (Erik en Charlotte), Wouter, Marloes (Jo-
nah en bib), Lonneke, Jerome, Bart, Marieke, Anneke, Kirsten (Pepijn en Julian),
Ytje Minke, Ellen, Tom (Samuel), Roger, Gerrien, Lennard (en bib), Bart Houkes
(Anouk∗). Wat heerlijk en wat �jn dat jullie mijn vrienden zijn!

Mijn schoonouders als ik getrouwd zou zijn, maar hoe dan ook de opa en oma
van Lisette, Pierre en Mia. Ik ben altijd welkom geweest bij jullie thuis, ook al ging
de eerste kennismaking meteen vergezeld met een deuk in de auto. We zijn op menig
wintersportvakantie en weekend weg geweest met jullie, wat altijd heel gezellig was.
In de laatste maanden van mijn schrijfproces is Tycho veel bij jullie geweest met
Lisette. Ik weet niet wie daar nou meer van genoot, zij of jullie. Het is hoe dan ook
heerlijk om te zien!

Mijn ouders, Bep en John. Zonder jullie was ik niet geweest waar en wie ik nu
ben. Hard werken, doorzetten en de lat hoog leggen, dat hebben jullie mij geleerd.
Dat ik het gymnasium heb afgerond is mede jullie verdienste. Ook tijdens mijn
studie hebben jullie me gestimuleerd om te focussen op de taak die voor me lag.
Toen ik een jaar stage liep in de Verenigde Staten kwamen jullie op bezoek om samen
met mij een tot in de puntjes geregelde rondreis te maken. Ik zat op dat moment
even niet lekker in mijn vel en jullie hebben me getroost en a�eiding geboden, wat
ontzettend �jn en waardevol was. Als opa en oma voor Lisette zijn jullie ontzettend
lief en geven haar en ons de ruimte om onszelf te zijn. Dankjewel daarvoor.

Mijn zwagers en zus, de schaduwleescommissie: Erwin, Paul, Erik en Selene.
Met ontzettend veel oog voor detail maar tegelijkertijd ook meedenkend op de
inhoud hebben jullie de leesversie minutieus doorgespit. Verdwaalde komma’s, drie-
dubbele punten en gekke bronvermeldingen, ik kreeg het allemaal keurig aange-
streept terug. Geweldig veel werk hebben jullie verzet en wat is het heerlijk om te
weten dat er naast de leescommissie en promotoren nog meer mensen zijn die het
hele proefschrift gelezen hebben.

Selene, nog een aparte vermelding voor jou als paranimf. Op deze belangrijke
dag in mijn leven sta je zoals altijd naast me. Klaar om me te steunen en waarschijn-
lijk net zo zenuwachtig als ikzelf. Ik denk terug aan die andere dag, 23 maart 2011,
toen we met Jonas naar de speeltuin gingen maar het nooit gehaald hebben, weet
je nog? Wat vond ik het mooi dat jij er toen was en wat ben ik blij en dankbaar dat
we ook nu schouder aan schouder staan.

En de andere paranimf, Ellen, lief vriendinnetje van me. Als onderhuurder van
mijn kamer in mijn leven gekomen en nooit meer weggegaan. Ik kan altijd op je
rekenen, of het nou gaat om een gezellig kletspraatje, om plezier te hebben, maar
ook op je wijsheid die voorbij je jaren is.

Tycho, mijn beste vriend, grootste held, liefde van mijn leven, favoriete co-
auteur. Je bent een lieve, betrokken, gewoon fantastische papa voor onze prachtige
dochter. Terwijl ik dit proefschrift schreef bouwde jij een paleisje om ons heen, of
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ik het nou zag of niet. Ik ben dagelijks dankbaar voor het feit dat we samen een
gezin mogen zijn en ik geniet er zo ontzettend veel van. Dank voor je zorg, je steun,
voor alles. Bij jou ben ik veilig, jij maakt mijn huis tot een thuis.

Lisette, mijn lieve grote kleine dochter. Stoere stunter, held op sokken, een tijger
of piraat, jij bent het allemaal. Zoveel geluk, zo klein verpakt. De belangrijkste lessen
leer ik van jou. Dankjewel dat je bij ons bent komen wonen. Ik hou van jullie, zovéél!


