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ACKNOWLEDGEMENTS 
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Afgelopen jaren hebben velen bijgedragen aan het proces waarbij dit proefschrift tot stand is 
gekomen. Graag wil ik via deze weg iedereen hiervoor bedanken en onderstaande personen in 
het bijzonder. 

Ten eerste wil ik veel dank betuigen aan mijn promotor. Jacqueline, viereneenhalf jaar geleden 
leidde een prettig en geanimeerd gesprek met jou, tot een onderzoekersplek. Mijn start bij het 
Athena Instituut voelde als een warm bad, een plek met gelijkgezinden. Niet alleen wil ik je bedanken 
voor deze mogelijkheid, maar ook voor je uitbundige enthousiasme, oprechtheid en scherpte. Je 
weet in situaties en in teksten altijd precies de vinger op de zere plek te leggen. Op die momenten 
dacht ik altijd: “Zo logisch, waarom zag ik dat niet?” 

Daarnaast wil ik graag mijn copromotoren Carina en Tjerk Jan bedanken. Alhoewel ik het erg 
jammer vond toen jij, Carina, het Athena Instituut verliet, denk ik dat het voor onze ontwikkeling 
goed is geweest. Jij verbreedde je blikveld buiten de academie, ik kreeg de ruimte om meer 
zelfstandig te opereren. Het lot wist ons wel weer op het juiste moment samen te brengen. 
Zonder jou was deze eindsprint niet zo’n feest geweest. Jouw betrokkenheid en snelle en concrete 
feedback (waarvan ik veel geleerd heb), motiveerde mij enorm en bracht het schrijven in een 
stroomversnelling. Fijn om met iemand te werken die zo op dezelfde golfl engte zit. Ik had graag 
samen met jou de participatiegroep binnen Athena verder op de kaart gezet, maar nu leidt het lot 
mij ergens anders heen. Het zou mij echter niet verbazen als in de toekomst onze paden elkaar 
weer gaan kruisen. Tjerk Jan, bedankt voor je analytisch blik. Hiermee wist je mij scherp te houden 
en heb ik geleerd op meerdere manieren naar situaties te kijken. Bedankt ook voor het zoeken van 
de verbinding door het organiseren van de brainstormavond bij jouw thuis en het samen opzetten 
van de Transformative Inclusion groep. 

Leden van de commissie, prof. dr. H.L.G.R. Nies, prof. dr. P.W. Teunissen, prof. dr. R.M.H. Wijnen, 
dr. H.M. van de Bovenkamp en dr. T. Zuiderent-Jerak, hartelijk dank voor de kritische blik en de 
genomen moeite voor het beoordelen van dit proefschrift.

Astrid en Justine, dank voor het regelen van de praktische aangelegenheden rondom mijn 
aanstelling en promotie. Geweldig hoe jij, Astrid, onder andere de organisatie van het onderwijs 
en de MT-vertegenwoordiging hebt opgepakt. Jij bent een onmisbare component van Athena 
geworden! 

Verder wil ik graag de teamleden bedanken met wie ik binnen de projecten heb samengewerkt. 
Het was een prachtige ervaring om met zoveel gepassioneerde ervaringsdeskundigen en gedreven 
professionals samen te werken aan een meer patiëntgedreven zorg. Van het project ‘Verbeterde 
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kwaliteit van zorg voor kinderen met congenitale hernia diafragmatica’: Magda Barnhoorn, Marieke 
ter Borg, Arno van Heijst, Bas Holverda, Hanneke IJsselstijn, Frank Meijer, Peter Merkus en 
Korina Slijkhuis. Het project ‘Cliëntenervaringen Geboortezorg Noord-West Nederland’: Stacy 
Dubos. Project ‘Patiëntenparticipatie in een academisch ziekenhuis’: Inge van Eekelen, Harry 
Gehring, Paul van Kampen, Gerard van Oortmerssen, Ciska Pruijssers en Stefanie Sutmuller. 
Project ‘Patiëntenversies urologische kankerrichtlijnen’: Axel Bex, Lisa Bracht†, Katja Goossens, 
Kees Hendricksen, Chris Laarakker, Wim Nak, Jurriaan Oosterman, Henk van de Poel en 
Corinne Tillier. Het project ‘Genereren van expert- en patiëntenversies van klinische richtlijnen 
vanuit één bron’: Annette ten Teije en Iris Verweij. Het project ‘ProVita’: Floor Burgers, Ida 
Daamen en Roy van den Heuvel. En ten slotte het project ‘Seksuele ondersteuning bij congenitale 
colorectale aandoeningen’: Sjoerd de Beer, Ivo de Blaauw, Hanneke Bolt, Arianne Dessens, 
Michel Haanen, Desiree van den Hondel, Petra Honig-Mazer, Hanneke IJsselstijn, Linda 
Koster, Christel de Langen, Nynke Nijman, Jacqueline Knoll, Paul Rabsztyn, Irene Schokker-
van Linschoten, Nic Looijaard Pim Sloots, Marjolein Spoel, Renee van Tuyl, Mariëtte van 
der Vorle, Renee Wijnen en Marieke Witvliet. Specifi ek wil ik mijn dank richten aan Hanneke 
IJsselstijn en Marjolein Spoel. Bedankt voor jullie betrokkenheid in de laatste fase van mijn promotie. 
Ik heb genoten om samen met jou, Hanneke, een project te initiëren en uit te rollen. Inspirerend 
hoe nauwgezet en met passie jij je werk verricht. Een voorbeeld voor veel artsen! Bijzonder veel 
dank aan alle patiënten en zorgverleners die deelgenomen hebben aan het onderzoek. Zonder 
jullie, had dit proefschrift niet tot stand kunnen komen. 

Tevens dank richting alle stagiaires en studentassistenten die aan het onderzoek hebben bijgedragen: 
Eveline, Hilde, Ines, Jochem, Joyce, Liesje, Mariam, Matthias en Mirthe. Eveline, Jochem en 
Ines: het was geweldig om jullie tijdens de stages en daarna als collega’s (en vervangers tijdens 
mijn zwangerschap) te zien groeien en bloeien. Het was een groot plezier om met zo’n gedreven, 
intelligente en empathische personen samen te werken. Jullie inzet en loyaliteit heb ik ontzettend 
gewaardeerd. 

Mijn werkplezier werd nog eens extra vergroot door alle geweldig gezellige en geïnteresseerde 
collega’s. Anne, Anne-Floor, Linda en Wieke wat een super start van het schrijfproces tijdens 
onze mid-schrijfweek. Als moeder van een pas geboren baby genoot ik met volle teugen van het 
trampolinespringen, de goede gesprekken in de avond en de ontspannen manier van werken. 
Anne-Floor and Lana, how lucky I was to have you as my roomies in U-519 for three years, sharing 
our joys and sorrows. Anne-Floor, mijn partner in het op de kaart zetten van de intervisieclub of als – 
in onze ogen - weer iets geregeld moest worden. We werden zelfs herhaaldelijk aangezien voor het 
‘secretariaat’. Jij bent mijn voorbeeld in het focussen op wat belangrijk is en tegelijkertijd attent zijn. 
Lana, always available for a hug and warm words! Hope the three of us will stay in contact. Linda, 
wat jammer dat ik jou als collega zal gaan missen! Ook al vonden we elkaar pas in een later stadium, 
de gezelligheid is er niet minder om. Bespreken wat allemaal beter kan en binnenkort een make-up 
cursus om te kunnen compenseren voor de gebroken nachten. Ongelofelijk hoe jij kan aanpakken 
en stralen. Eva (Lems), fi jn om afgelopen vier jaar met jou samen beleefd te hebben. Niet alleen 
zaten wij in dezelfde fase van de promotie, maar ook onze ontwikkelingen in het privéleven liepen 



182

APPENDIX

synchroon. Het was altijd genoeglijk om met jou in de botanische tuin te kunnen praten over kolven 
tijdens je werk en de uitdaging werk en gezin te combineren. Zo vaak zagen we elkaar niet Sarah, 
maar die keren dat ik je zag was het altijd fi jn. Ontzettend blij was ik ook met je bijdrage als tweede 
auteur op het geboortezorg artikel. Ik bewonder je perfectionisme en edelmoedige karakter. Wat 
een plezier Jantien en Nicole om samen met jullie de Athena quiznight te organiseren. Als ik nog 
geen kinderen zou hebben gehad, was ik zeker vaker met jullie mee gaan borrelen en dansen. 
Jantien, vanaf dat ik je in U-519 geadopteerd had ging de tijd veel te snel. Ik had je nog zoveel willen 
vragen en vertellen. Arnout, mijn 35 and still alive buddy. Wij zijn niet oud, maar voetballen op de 
gang. Christine, bedankt voor je adviezen. Je advies “Soms moet je kansen laten gaan, ze komen 
later wel terug.”, heb ik afgelopen jaren zeker te harte genomen. Durwin, ik kijk uit naar het samen 
schrijven van een artikel. Virgil, lopen wij elkaar weer net mis! Maar ik weet zeker dat we elkaar 
zullen blijven treff en. Femke, een korte doch fi jne samenwerking. Hopelijk lukt het naast gezellig 
thee drinken ook samen een project in Rotterdam op te zetten. Verder ga ik tevens jullie gezellige 
aanwezigheid missen Ona, Lisa, Aafke en Nikha. Bedankt ook voor de gezelligheid ex-collega’s 
Emmy, Eva (Maassen), Inge, Michelle, Nienke, Sara en Willemijn. Eva, Michelle & Wieke, we 
hebben een traditie neergezet met het co-creatie kerstdiner! Eva, altijd gezellig kletsen met jou 
over alles en nog wat, maar pas aan het eind van jouw promotietraject kwam daar het onderwerp 
patient-centred care bij. Leuk om dat ook nog te kunnen delen. Thank you Deborah and Mitzi for 
the English editing en Floor voor de lay-out van het binnenwerk. 

Mijn kamergenoten van JCI Rotterdam, afgelopen jaren was ik niet altijd zo actief door de twee 
zwangerschappen, een verhuizing en het afronden van mijn proefschrift. Super fi jn dat ik zo 
vrijblijvend kon meedansen zoals met het Zomercarnaval. Mijn maatjes van Stichting Limits to 
Earth: ik ben trots op wat wij de afgelopen jaren samen hebben bereikt. Onze vergaderingen en 
etentjes, smaken naar meer. Het Goddelijke dispuut Astarte, mijn tweede familie. Fijn dat ik weet 
dat jullie er altijd zullen zijn. 

Natuurlijk ook bedankt alle lieve vrienden voor jullie interesse en gezellige ontspanning. Ik heb 
veel energie gekregen van o.a. de (Vive la fête) concerten, reisjes naar Belgrado en Boedapest, 
bezoekjes aan o.a. Londen, ‘proef de smaak’-avonden, theatervoorstellingen, musea-bezoeken en 
het kijken van depressieve doch verantwoorde fi lms. Ook bedankt voor de bezoekjes, lieve kaarten 
en het bezorgen van maaltijden tijdens mijn zwangerschaps-gerelateerde ziekenhuisopnames. 
Marlies (de Groot) fi jn om een vriendin te hebben die ook kwalitatief onderzoeker is en ervaringen 
en ideeën te kunnen delen. 

Ook veel dank richting mijn schoonfamilie voor jullie interesse. Specifi ek dank aan mijn schoonmoeder, 
Machteld, voor het inzien van de maatschappelijke waarde van mijn werk en het vinden van de 
verbinding met je eigen expertise. Johannes en Josée, jullie trotse woorden en blikken zijn de beste 
waardering voor mijn werk. Ook altijd in de buurt waar nodig. Een lievere papa en mama kan ik 
mij niet wensen. Caspian & Elodie, mijn lieve mupjes, door jullie heb ik geleerd een goede werk-
vrije tijd balans te bewaren. En als laatste, maar niet de minste, super bedankt lieve Steef. Helaas 
geen copromoter of paranimf plek voor jou, maar wel de eer als mijn levenspartner. Fijn om jouw 
expertise en inzicht in te kunnen schakelen op het moment dat ik ergens over twijfelde. Dankzij 
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jouw vertrouwen in mijn capaciteiten en onvoorwaardelijke steun, kon ik meer genieten van het 
proces en focussen op de inhoud.




