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Velen van jullie zullen misschien gedacht hebben dat het er niet meer van zou 
komen. Nu het toch eindelijk zo ver is, wil ik de mensen bedanken die op enige 
wijze hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Eén van de vele nadelen van 
zo’n langdurig promotietraject is dat de lijst met mensen die een plek in het 
dankwoord verdienen oneindig lang dreigt te worden en je dus ook meer risico 
loopt om mensen te vergeten. 

Allereerst en in het bijzonder wil ik mijn promotor, Cordula Wagner, bedanken. 
Jouw enthousiasme en gedrevenheid waren onmisbaar bij het uiteindelijk 
voltooien van dit proefschrift. Je bleef altijd geïnteresseerd in hoe het ervoor 
stond en probeerde samen met mij te zoeken naar mogelijkheden om het af te 
ronden. Ik heb dat zeer gewaardeerd. Daarnaast heb ik heb van jou veel geleerd 
over het doen van onderzoek op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de 
zorg. Alle projecten die we in de afgelopen jaren hebben gedaan hebben mij 
uiteindelijk gebracht waar ik nu ben. Ik kijk uit naar de komende jaren waarin 
we hopelijk nog vele mooie projecten samen kunnen doen!

Maaike, jij kwam er later in het traject bij als copromotor. Het was fijn dat jij 
met mij meedacht over de analyses, opzet en uitwerking van de artikelen. Jouw 
periodieke vraag hoe het ging en of je nog ergens mee kon helpen heeft er 
in belangrijke mate aan bijgedragen dat het nu toch gelukt is om het af te 
ronden. Je bent een hele fijne collega en ik hoop dat we de komende jaren nog 
veel samen kunnen werken.

Mijn leescommissie: Prof.dr. Bonjer, Prof.dr. Bijnen, Prof.dr. Lange, Prof.dr. Van 
Weert en dr. Welker wil ik bedanken voor hun tijd en moeite voor het beoordelen 
van mijn proefschrift.

Zonder de medewerking en inzet van de patiënten die deelnamen aan het 
onderzoek, de medewerkers op de ziekenhuisafdelingen en de deelnemende 
ziekenhuizen had dit onderzoek niet mogelijk geweest, bedankt hiervoor. 
De uitvoering heb ik natuurlijk niet alleen gedaan. Sanne, Moniek, Marieke, 
Inge, Bernadieke, Inge en Kartinie hebben een belangrijke rol gehad in de 
opzet en uitvoer van het onderzoek. Ook ben ik dank verschuldigd aan de vele 
beoordelaars die de ruim 800 dossiers van patiënten met een heupfractuur 
minutieus hebben bestudeerd. Daarnaast wil ik alle coauteurs bedanken die 
hebben bijgedragen aan de verschillende artikelen.

Ik heb in de afgelopen twaalf jaar bij verschillende organisaties mogen werken, 
die ik via deze weg wil bedanken. Ten eerste wil ik het NIVEL noemen; een mooi 
instituut waar ik veel geleerd heb over de verschillende facetten van onderzoek 
doen. Vervolgens het VUmc-afdeling sociale geneeskunde waar ik mijzelf verder 
kon ontwikkelen op het gebied van onderzoek en onderwijs. En als mooie 
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verbinding tussen beide instituten de onderzoeksgroep patiëntveiligheid 
(Safety4Patients). Mijn speciale dank gaat uit naar al mijn collega’s waarmee ik 
de afgelopen jaren heb samengewerkt bij het NIVEL, VUmc, IGZ, AMC, Safer@
Home Consortium en het Netwerk Acute Zorg Noordwest. Naast het werk 
was er ook tijd en aandacht voor allerlei leuke activiteiten zoals de jaarlijkse 
Kerstdiners bij Martine, de barbecue bij Maaike, Sinterklaas vieren, buiten 
lunchen en nog heel veel meer!

Gelukkig hebben de afgelopen jaren niet alleen om dit proefschrift gedraaid. 
Bedankt lieve vrienden, vriendinnen, familie en schoonfamilie dat jullie er zijn! 
Jullie bleven altijd geïnteresseerd in de vorderingen rondom dit proefschrift en 
hebben mij gemotiveerd om het toch echt af te maken.

Lize, bedankt voor de mooie cover en het opmaken van dit proefschrift, ik vind 
het prachtig geworden!

Lieve paranimfen, Laura en Maren, wat fijn dat jullie naast mij staan op deze 
dag! Wat ben ik blij dat we al zoveel jaar vriendinnen zijn. Jullie gezelligheid, 
belangstelling en steun is zo belangrijk voor mij! En lieve Janneke, wat had ik 
het leuk gevonden als we daar met zijn vieren hadden kunnen staan, de keuze 
was niet makkelijk. Jouw vriendschap is ontzettend belangrijk voor mij!

Lieve mam en San, bedankt dat jullie er altijd voor ons zijn! 

En tot slot: Bart en Ruben. Bart, jij hebt de afgelopen jaren heel wat moeten 
doorstaan met dit proefschrift. Alle leuke activiteiten waar ik toch niet mee 
ging, de stapels papier mee op vakantie.. Wat ben ik blij dat je al die tijd achter 
mij bent blijven staan! En Ruben, je bent er pas anderhalf jaar, maar wat worden 
wij elke dag blij van jou! Op naar alle mooie nieuwe avonturen samen! 




