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DANKWOORD 
 
 
 
Aan het onderzoek en de totstandkoming van dit proefschrift hebben velen bijgedragen en 
zonder hen zou dit proefschrift niet zijn geworden tot wat het nu  is. Een aantal mensen  in 
het bijzonder wil op deze plek graag hiervoor bedanken. 
 
Allereerst gaat mijn dank uit naar alle mensen met geheugenproblemen en dementie en hun 
familieleden en/of nabestaanden die hun medewerking hebben verleend aan dit onderzoek. 
De gesprekken waren bijzonder, boeiend, openhartig,  soms  intensief of emotioneel, maar 
leverden in alle gevallen zeer interessante en waardevolle informatie op die deels is terug te 
lezen in dit proefschrift. In meerdere opzichten heb ik veel van deze interviews geleerd. Ook 
wil  ik  alle  specialisten  ouderengeneeskunde  bedanken  die,  ondanks  de  vaak  al  hoge 
werkdruk, de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen of te participeren in één van 
de aanvullende interviews hierover. Een groot deel van dit proefschrift is gebaseerd op jullie 
input! 
 
Natuurlijk wil  ik ook mijn promotoren Cees Hertogh en  Jan Eefsting en mijn  co‐promotor 
Rose‐Marie Dröes bedanken. Cees, er is veel tijd en energie gestoken in dit promotietraject: 
door mij, maar  zeker ook door  jou! Op  inhoudelijk vlak kon  ik me geen betere begeleider 
wensen.  Alle  stukken  die  ik  je  gaf  werden  steevast  voorzien  van  kritisch  en  zinvol 
commentaar:  het  geheel  is  er  zeker  beter  op  geworden! Dank  ook  voor  de  ruimte  die  ik 
kreeg in het indelen van mijn werktijd: het heeft er toe bijgedragen dat promoveren goed te 
combineren was met mijn  thuissituatie.  Ik vind het heel  leuk dat  ik  je eerste promovenda 
mag  zijn!  Jan,  bedankt  voor  het  in  goede  banen  leiden  van  de  talloze 
projectgroepbijeenkomsten  en  je  betrokkenheid  bij  het  onderzoek  en  bij  mij,  als 
onderzoeker.  Rose‐Marie,  dank  voor  al  je  opmerkingen  tijdens  de  bijeenkomsten  en 
daarbuiten – juist doordat jij iets meer afstand had tot het onderwerp van mijn proefschrift 
waren  deze  vaak  zeer  waardevol  en  inzichtelijk.  Dank  ook  voor  je  begeleiding  in  de 
opstartfase  van  het  project  en  alle  organisatie  die  daarbij  kwam  kijken  en  ook  voor  je 
detaillistische,  zeer gewaardeerde, commentaar bij alle  stukken. Tot  slot wil  ik  in dit  rijtje 
ook Cees Jonker bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij het onderzoek. 
 
Dr. Kamper van  (destijds) het LUmc, Freek Gillissen en Marian van  ’t Oever van het VUmc 
Alzheimer Centrum en Henriëtte van der Roest wil  ik bedanken voor hun actieve rol  in het 
werven van deelnemers voor dit onderzoek. Patricia Does, Laura Jorritsma en Sabine Meijer, 
bedankt voor het uitwerken van de interviews: het scheelde me heel veel werk. Ook Maggie 
Oates ben ik veel dank verschuldigd: voor het vertalen van hoofdstuk 3 in dit proefschrift en 
voor de correctie van mijn Engels. Je wijze van werken was meer dan prettig en je bijdrage 
onmisbaar. Gaan we elkaar op mijn promotie dan eindelijk persoonlijk ontmoeten? 
 
De  leden  van  de  beoordelingscommissie,  Prof.dr.  W.P.  Achterberg,  Dr.  H.F.A.  Diesfeldt, 
Prof.dr.  Chr.  Gastmans,  Prof.dr.  H.E.  van  der  Horst,  Prof.dr.  C.  Jonker,  Prof.dr.  B.D. 



Onwuteaka‐Philipsen  en  Prof.dr.  G.  Widdershoven  dank  ik  voor  het  kritisch  lezen  en 
beoordelen van het manuscript en het deelnemen aan de oppositie. 
 
Mijn  paranimfen, Henriëtte  en  Suzanne,  jullie wil  ik  bedanken  voor  alle  hulp  rondom  de 
promotie.  Ik vind het  fantastisch dat  jullie  tijdens mijn promoveren naast mij willen staan, 
maar  ik waardeer vooral ook alle persoonlijke steun die  ik van  jullie kreeg. Dank voor alle 
waardevolle en  fijne gesprekken! En wat betreft dat  laatste wil  ik zeker ook mijn collega’s 
Alistair en Mirjam niet onbenoemd  laten: dank  jullie wel. En daarnaast waren er natuurlijk 
vele  andere  collega’s  die  zorgden  voor  een  prettige werksfeer, waaronder mijn  nog  niet 
genoemde  oude  en  nieuwe  kamergenoten  Sandra, Marie‐José,  Lisa,  Tessa,  Laura,  Joanna 
(één deur verder), en alle andere collega’s van de afdeling en daarbuiten. Salomé, dank voor 
de klusjes die je me uit handen nam en de vele gesprekjes tussendoor. 
Rose‐Marie, Franka, Jenny en Cees, met  jullie werk  ik nu samen  in nieuwe projecten: dank 
voor de  ruimte die  ik  kreeg om me  voor  te bereiden op mijn promotie.  Ik hoop, na mijn 
promotie, de samenwerking met hernieuwde energie weer op te pakken en voort te zetten. 
 
Ook mijn vrienden wil  ik bedanken voor alle  interesse, steun, vriendschap, gezelligheid en 
afleiding  buiten  het werk  om:  Tamara,  Annemiek,  Catelijne,  Christa,  Ester, Marijke,  Kike, 
Nienke, de buren van de Miep Giesstraat, de ‘Pino’s’ en de vrienden van het Panbos. In het 
bijzonder wil ik hier ook noemen Else Dimmendaal die met zoveel liefde en aandacht al die 
jaren Bram en Tim heeft opgevangen. Het was je werk, maar de wijze waarop je dat deed en 
de enorme flexibiliteit die je gaf, maakten dat ik altijd onbezorgd aan het werk kon zijn als de 
jongens bij jou waren: héél veel dank!! En natuurlijk ook dank aan Marleen, Jenny en Joyce 
die heel wat oppasuurtjes op zich namen. 
 
Ook mijn familie en schoonfamilie wil ik bedanken. Jos en Elma, jullie aandacht, gezelligheid, 
interesse en lieve woorden op allerlei gebied zijn fantastisch. De vakanties in Château‐d’Oex 
samen,  en  ook met  Lianne  en Marije  +  aanhang,  zorgden  steevast  voor  ontspanning  en 
plezier;  ik hoop dat er nog  vele  zullen  volgen. Ma Dijkshoorn en mijn  vader  kunnen mijn 
promotie helaas niet meer meemaken, maar waren bij leven meer dan betrokken. Lieve pap, 
je  ziek  zijn,  de  opname  in  het  verpleeghuis  en  de  laatste maanden  van  je  leven waren 
behalve zwaar ook heel dierbaar en tevens een bron van inspiratie voor mijn onderzoek. Wat 
zou het mooi zijn geweest als  je de dag van mijn promotie had kunnen bijwonen.  Ik draag 
mijn  boekje  met  liefde  aan  je  op!  Lieve  mam,  mijn  promotietraject  was  voor  jou,  in 
meerdere opzichten ook een zware periode die veel van  je vergde, maar  je  interesse voor 
wat ik deed was daar nooit minder om. Hoe vaak belden we niet ’s avonds laat als ik op weg 
was  naar  huis  na  een  lange  dag  werken  op  de  VU.  Ik  vind  het  heel  fijn  dat  jij  mijn 
promotiedag  wel  kunt meebeleven.  Lieve  zus,  lieve  Bregje,  ook  al  woon  je  ver  weg  en 
begreep  je  niet  altijd  waar  ik  qua  werk  nou  precies  mee  bezig  was,  er  was  altijd  een 
luisterend oor aan de andere kant van de lijn als het even tegen zat. Ik ben blij dat ik er ook 
voor jou kon zijn, vooral rondom je operatie. Hopelijk zet het herstel zich nog voort en kan je 
volgend jaar weer beginnen aan een onbezorgd en werkend bestaan: veel succes! 
 



Tot slot wil  in mijn eigen gezin bedanken. Lieve Piet, héél veel dank voor al  je steun vanaf 
begin tot eind. Nooit heb ik je horen klagen als ik weer eens een avond langer doorwerkte in 
Amsterdam, maar belangrijker nog is het vertrouwen wat je in me had daar waar het bij mij 
soms ontbrak. Zonder jouw onvoorwaardelijke steun en liefde was ik nooit zover gekomen: 
dankjewel!  Lieve  Bram  en  Tim,  beiden  zijn  jullie  geboren  tijdens  mijn  promotietraject. 
Promoveren met twee kleine kinderen thuis is zwaar zeggen ze wel eens, maar ik heb jullie 
komst en aanwezigheid bovenal ervaren als een verrijking in mijn leven, een manier om mijn 
werk te relativeren en een bron van zoveel geluk en genot dat het me vooral veel energie 
heeft gegeven om ook mijn werk goed te kunnen doen. Ik hou van jullie! Het ‘Engelse boek’ 
is  nu  af,  dus  dat moet  ruimte  geven  om  nog meer  samen  te  kunnen  genieten  en  daar 
verheug ik me enorm op. 
 


