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Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren aan dit proefschrift gewerkt. Soms een 
uitdaging, maar veel vaker leerzaam en bijzonder. Zonder de hulp van anderen was 
het nooit tot stand gekomen. 
 
Allereerst wil ik hier mijn promotoren en copromotor bedanken. Ik heb de 
samenwerking met dit team tijdens mijn ‘sprokkel-promotie’ als heel positief en 
constructief ervaren. Anke, mijn copromotor, jij bent vanaf het begin heel nauw 
betrokken geweest bij mijn projecten. Ik kon voor alles bij jou terecht, je nam altijd 
de tijd en had vele goede en kritische suggesties. Je steunde mij bij de uitvoer, ook 
als ik met mijn hoogzwangere buik de auto niet meer kon besturen ;-). Anneke, mijn 
eerste promotor, jij was altijd snel met je reactie en kon met je scherpe blik, gevoel 
voor nuance en goede inzichten een aanzet of paper meteen naar een hoger niveau 
tillen. Dank voor je vertrouwen in mij en voor je grote betrokkenheid bij alle 
stappen. Cees, mijn tweede promotor, ook jij was vanaf het begin ‘aan boord’. Dank 
voor de leuke en leerzame gesprekken over zorgethiek aan het begin van het traject 
en dank voor je vele waardevolle aanvullingen die altijd net even anders waren dan 
de andere, die de vinger op de juiste plek legden, en mij altijd aan het denken zetten 
en inspiratie gaven. 
 
De overige leden van de promotiecommissie - prof. dr. Petri Embregts, prof. dr. 
Berno van Meijel, dr. Roeline Pasman, prof. dr. Henny van Schrojenstein Lantman – 
De Valk, prof. dr. Carlo Schuengel en prof. dr. Dick Willems - wil ik hartelijk danken 
voor het beoordelen van mijn proefschrift. Dr. Geraline Leusink wil ik hartelijk 
danken voor de bereidheid te opponeren tijdens mijn verdediging. 
 
Mijn bijzondere dank gaat uit naar alle deelnemers aan de onderzoeken. De ruim 40 
mensen met een verstandelijke beperking die het belangrijk vonden en zich open 
stelden om over zo’n moeilijk onderwerp als ‘niet meer beter kunnen worden’ te 
praten. Door de toewijding waarmee zij dat deden en de unieke inbreng die zij 
hadden, realiseerde ik me hoe belangrijk het is om mensen met een verstandelijke 
beperking vaker te betrekken bij onderzoek, ook als dat gaat over beladen thema’s. 

Ook wil ik alle familieleden en professionals bedanken die meededen aan de 
interviews en vragenlijsten, soms nog maar kort na het verlies van hun familielid of 
cliënt. Zij gaven mij met hun persoonlijke verhaal een inkijkje in de laatste levensfase 
van hun dierbare, inclusief de worstelingen en gekoesterde momenten die daar bij 
horen. Ik ben hen enorm dankbaar voor dit vertrouwen.  
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Annemieke Wagemans, als projectlid, AVG en onderzoeker had jij een belangrijke 
input in ons project over besluitvorming aan het einde van het leven. Dank voor al je 
relevante praktijkinzichten en je nooit aflatende bereidheid om vragen te 
beantwoorden, ondanks je drukke baan.  

Ik wil de AGORA werkgroep palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking bedanken. Als begeleidingscommissie waren zij onmisbaar bij de uitvoer 
van de projecten en bij de praktische producten die wij ontwikkelden op basis van 
onze onderzoeken. Marijke Wulp, dank voor het bij steeds weer bij elkaar brengen 
van de werkgroep en het aanzwengelen van initiatieven. Bo van Aalst, dank voor je 
steun, bevlogenheid en je goede ideeën. Marja Oud, de beste ambassadeur van 
palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, dank voor je 
enthousiasme, ideeën en hulp in de praktijk. Harm Siebesma, dank voor alle 
inzichten op het geestelijk verzorgende vlak en voor je hulp in de praktijk. Dank 
Mieke Kuipers, Maaike Hermsen, Paula Matla, Dickie van de Kaa, Jose Weststrate, 
Constance Schouwstra, Jos Somsen, Marijke Tonino en Babs van Wijk voor alle 
adviezen gedurende de afgelopen jaren.  

Ook dank aan Mieke van Leeuwen, Brenda Frederiks, Gaby van Dillen, Keimpe de 
Haan, Michael Kolen, Edwin Karel, Kitty van de Ven, de LFB deskundigen waaronder 
Conny Kooijman, en de kenniskring palliatieve zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking (IKNL, Brabant) waaronder Peter Vos en Karin Seijdell, voor 
jullie inzichten en hulp bij het zoeken van mensen die hun verhaal wilden vertellen.  
Clare Wilkinson, dank voor je vele goede Engelse taaladviezen. Vele anderen hielpen 
mij de afgelopen jaren met het regelen van (groeps) interviews, het geven van 
advies in expert meetings of gewoon een tip in de wandelgang: veel dank! 
 
Het NIVEL is een heel gezellige werkplek! Met teveel fijne collega’s om allemaal te 
noemen. Leontien, wat een verrassing om op mijn eerste dag bij het NIVEL te 
ontdekken dat jij er ook werkte! Wat fijn dat wij alles bij elkaar zo’n 10 jaar lang 
collega’s zijn geweest. Dank voor je luisterend oor en de ontelbare gezellige 
momenten. Manja, ook met jou kon ik veel delen, dank voor je enthousiasme, onze 
gesprekjes en je positieve kijk op het leven. Anneke, Anke, José, Renate, Jolien, Erica, 
Doortje, Marieke en Natasja, dank voor de leuke tijd bij ‘club V&V’! Marieke en 
Evelien, dank voor de vele tips over het ‘drukproof’ maken van een proefschrift. 
Mijn (oud) kamergenoten; Tineke, Irina, Nathalie, Iris en Geeke, op de beste kamer 
van het NIVEL: dank voor jullie gezelligheid. Joost, dank voor de fijne babbels, 
binnenwaaiers en meditatie momentjes. 
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Mijn paranimfen. Marian, van keiweek-maatje tot paranimf :-). Wat fijn dat jij (7 jaar 
na jouw eigen promotie) deze dag als paranimf met mij wil delen. Onze vriendschap 
is mij heel dierbaar laiverd… Tineke, kamergenoot en collega vanaf onze eerste 
maand bij het NIVEL. Ik kon alles met jou delen en waardeer jouw oordeel zeer. 
Dank voor jullie steun dames! 
 
Veel vrienden zijn mij dierbaar. Ik wil er hier een aantal noemen. Karlijn, vanaf mijn 
eerste dag in Utrecht was jij er, eerst als huisgenoot en daarna als goede vriendin. 
Wat fijn dat jij er altijd voor mij bent. Selma, ook al was het maar één 
schrijfweekend, het was wel een hele gezellige..:-). Dank voor je rotsvaste geloof in 
mij en (soms strenge;-)) aanmoediging. Inge en Femke, familie maar ook 
vriendinnen, onze avondjes uit en weekendjes weg zijn de beste afleiding tijdens 
een promotietraject; op naar de volgende dames. Roos, Hedwich en Monica, wat 
fijn dat ik jullie al 20-30 jaar ken, als we elkaar zien is het meteen weer goed! Mijn 
‘Ortho-roots’: Trieneke en ‘Orthodoosjes’ Frouke, Jacqueline, Petra en Saskia, jullie 
laten zien dat orthopedagogiek een start kan zijn voor hele leuke en diverse 
carrières. Ik koester onze in Groningen geboren vriendschap zeer! 
 
Een speciaal plekje in dit dankwoord heb ik voor Mees, Jan-Willem, Inge en Ella. Hoe 
jullie die vier jaar leefden met Mees bracht mij zoveel wijsheden. Over het leven, 
sterven, doen, laten, samen zijn en samen zorgen. Maar vooral over verbinding en 
oneindige liefde. Wijsheden die ik uit geen 1000 boeken had kunnen halen. En die 
verder reiken dan het geschreven of gesproken woord. Lieverds, deze wijsheden 
neem ik altijd met me mee.  
 
Lieve Bekkema’s, Klein Ovinks en Plantinga’s, ik prijs mij gelukkig met zo’n leuke en 
lieve (schoon) familie! 

Papa en mama, er zijn eigenlijk geen woorden voor hoe belangrijk jullie voor mij zijn. 
Dank voor jullie taalkundige adviezen en bijspring hulp thuis. Dank dat jullie er altijd 
voor mij zijn en dat jullie altijd achter mij staan.  

Lieve Edo, jij bracht de broodnodige flexibiliteit, positiviteit en ‘omdenkers’ in het 
leven van deze wetenschapper. Maar vooral bracht je een thuis met heel veel liefde. 
Dankjewel. 

Lieve Koen en Max. Thuiskomen, schoenen uit en springen op het grote bed. Dank 
voor het relativeren van alles wat minder belangrijk is.  


