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Met veel plezier heb ik aan dit proefschrift gewerkt en in dit dankwoord wil ik graag 
een aantal mensen bedanken die belangrijk zijn geweest gedurende de tijd dat ik eraan 
heb gewerkt. 

Allereerst wil ik de naasten, verpleegkundigen en verzorgenden en artsen bedanken 
voor hun deelname aan de onderzoeken. Zonder jullie was dit proefschrift er niet 
geweest, bedankt voor jullie tijd. 

Veel dank aan mijn promotoren en dagelijkse begeleiders Bregje en Roeline. Bedankt 
voor de vrijheid en het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven. Het is een leerzame 
tijd geweest waarin jullie openheid en enthousiasme een grote rol hebben gespeeld. 
Jullie zijn twee zielen, één gedachte, waardoor jullie feedback mij nooit in een 
tweestrijd heeft gebracht. In een onderzoek waar zoveel mensen aan mee werken, is het 
erg fijn als je begeleiders in elk geval op een lijn zitten. 
Roeline, dit is ook de eerste promotie waarbij jij optreedt als promotor. Een titel die 
jouw rol in mijn traject zeker eer aan doet. 

Ook mijn copromotoren Hein en Jenny wil ik wil ik bedanken. Jenny, dankzij jouw 
wetenschappelijke blik kon ik mijn artikelen steeds weer verder aanscherpen. Niets 
ontgaat je en dit tilt het onderzoek naar een hoger niveau. Hein, zoveel enthousiasme 
en een vat vol ideeën. Jouw tomeloze energie is een inspiratie om altijd weer door te 
gaan. 

De leden van de beoordelingscommissie: prof. dr. A.L. Francke, prof. dr. B.M. 
Buurman-van Es, prof. dr. D.L. Gerritsen, prof. dr. J.W.R. Twisk, prof. dr. W.P. 
Achterberg en prof. dr. A. van der Heide, ben ik zeer erkentelijk voor het lezen en 
beoordelen van mijn manuscript. 

Of course, I also want to thank all colleagues within the PACE consortium group. As 
no other, you all know how challenging international research can be. Navigating the 
variety in interpretations, approaches and opinions can be quite a demanding task for a 
junior researcher. However, it has also taught me so much about conducting research 
and it has been a very valuable experience for me. The consortium meetings which 
took place throughout Europe were also an added bonus in the project! Thank you all 
for your enthusiasm and the pleasant collaboration. 

Joyce en Jente, zonder jullie hulp was ik nu vast nog steeds verpleeghuizen aan het 
bellen en bezoeken, en vragenlijsten aan het invoeren. Gedeelde smart, is halve smart. 
Dat is zeker waar als je zoveel pogingen moet ondernemen om contact te leggen met de 
juiste persoon in een verpleeghuis. Heel erg bedankt voor jullie harde werk in de 
beginfase van het project. 
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Natuurlijk was ik de afgelopen jaren niet zo goed doorgekomen zonder mijn collega’s 
van de Dode Hoek, ik ga jullie missen. Allereerst wil ik mijn kamergenoten bedanken, 
met wie ik in wisselende samenstelling de dagelijkse beslommeringen heb gedeeld. 
Kirsten, mijn originele kamergenoot, wat was ik blij toen we vlak na jouw komst naar 
een kamer verhuisden waar we ook af en toe konden praten tussen het werken door. Ik 
bewonder je vastberadenheid en ik heb genoten van je gezelschap. Hanna, mede-foodie 
en jurkjes liefhebber. Je kan zo lekker out-of-the-box denken en hebt mijn dagen op 
kantoor opgevrolijkt met je goede ideeën. Zonder jou was er nooit een wafel-woensdag 
in ons leven gekomen. Femmy, oprechte levensgenieter, bij jou kon ik altijd terecht 
voor aanraders op het vlak van restaurants en voor een luisterend oor. Ian, wij zijn 
uiteindelijk ook nog kamergenoten geworden en ik heb jouw dagelijkse dosis sarcasme 
en humor erg gewaardeerd. Judith, hoe iemand zo van gomballen en van teamsport kan 
houden, dat blijft mij verbazen. Vina, altijd geïnteresseerd en in staat om iedereen op 
zijn gemak te stellen. En Maureen, altijd in de weer met een tomeloze energie. 
Speciaal wil ook nog Mariska bedanken, mijn mede PACE’er. Ik vond het erg fijn om 
laagdrempelig met je te kunnen sparren en om de hobbels tijdens het onderzoek met je 
te delen.  
Daarnaast wil ik nog Marianne, Martijn, Eva, Annicka, Adinda, Lotje en Sacha 
bedanken, voor leuke herinneringen aan congressen en sinterklaas dobbelspellen die we 
met de Dode Hoek hebben beleefd. 
En Brahim, Trees en Inge, bedankt voor jullie ondersteuning in de vele randzaken 
rondom het uitvoeren van onderzoek. 

Mijn academische carrière is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Na een 
verhuizing vanuit het zuiden van het land richting de randstad, was het best lastig om 
ergens binnen te komen, zonder noemenswaardige werkervaring en contacten. Cora en 
Marc, bij jullie kreeg ik de mogelijkheid om die werkervaring op te doen, wat mij zeker 
heeft geholpen. Daarvoor ben ik jullie erg dankbaar. 

Ook dank aan mijn huidige collega’s bij Zorginstituut Nederland voor jullie interesse 
en bemoedigende woorden tijdens de laatste loodjes! 

Er zijn ook een aantal vrienden die ik expliciet wil bedanken voor hun interesse, steun 
en afleiding gedurende mijn promotietraject. 
Mai en Caroline, we leerden elkaar kennen in de vierde klas van de middelbare school. 
Hoeveel er ook veranderd is sinds die tijd, onze vriendschap heeft altijd stand 
gehouden en is mij erg dierbaar. Zoveel goede en slechte tijden hebben we samen 
gedeeld en ik weet dat ik altijd bij jullie terecht kan, voor alles. Ik vind het erg speciaal 
dat jullie aan mijn zijde staan als paranimf. 
Femke, hoewel onze paden na de geneeskunde bachelor een andere kant zijn opgegaan, 
en er nu letterlijk een zee tussen ons in zit, hebben we gelukkig nog altijd nauw contact 
gehouden. Je bent zo oprecht en vol levenslust en humor, ik ben dankbaar voor alle 
momenten die we samen delen en de vele uren die we inmiddels aan de telefoon 
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hebben gespendeerd. 
Sander en Naomi, in de afgelopen jaren hebben we veel kunnen uitwisselen over het 
lief en leed omtrent onderzoek en alle belangrijke dingen in het leven. Ik hoop dat we 
dit in de toekomst kunnen voortzetten, altijd onder het genot van lekker eten en drinken 
natuurlijk. 

Daarnaast wil ik mijn (schoon)familie bedanken voor de interesse en steun die jullie 
hebben gegeven. 
Cock en Elly, al vanaf het begin hebben jullie mij warm verwelkomd en heb ik mij 
thuis gevoeld bij jullie. Leonie, ik ben erg blij om een thee- en boekenjunkie als jij, als 
schoonzus en vriendin te hebben. Oma Aaf en de rest van de Verwoerdjes, jullie 
hebben mij ook opgenomen in de familie en ik koester de gezellige momenten die we 
samen delen. 
Hans en Sonja, ook al delen we geen bloed- of familieband, ik beschouw jullie zeker 
als familie. Al mijn hele leven zijn jullie betrokken bij alles wat ik doe, bedankt ook 
voor de vele lieve kaartjes die jullie sturen op belangrijke momenten. 
Maikel, mijn lieve broertje, op wie ik sinds dag 1 al trots ben en die mij altijd aan het 
lachen kan maken. Voor eeuwig zal je mijn kleine broertje blijven, ook al ben je 
volwassen en steek je al vele jaren een kop boven mij uit. 
Lieve papa en mama, ik ben zo dankbaar dat jullie mijn ouders zijn. Jullie 
onvoorwaardelijke steun, liefde en betrokkenheid zijn erg belangrijk voor mij en 
hebben mij gevormd tot wie ik ben. Jullie hebben me altijd vrij gelaten om mijn eigen 
pad te volgen en staan altijd voor mij klaar. Zonder jullie had ik dit alles nooit kunnen 
bereiken. 

Ten slotte, mijn allerliefste Paul. Op moment van schrijven zijn we inmiddels ruim 6 
jaar samen. In de tussentijd zijn we o.a. 3 keer verhuisd, hebben we een huis gekocht, 
een camperbus verbouwd, vele mooie reizen gemaakt en ook nog allebei een 
promotietraject afgerond. Ik ben dankbaar voor al het moois dat we samen mogen 
beleven. Je staat me altijd bij als ik er doorheen zit, we lachen vaak tot de tranen over 
onze wangen rollen en kunnen alles samen delen. Lieve Paul, ik hou van je en ik ben 
benieuwd wat voor moois de toekomst nog voor ons in petto heeft! 
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