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Dankwoord

Op de MAVO in Steenwijk begonnen en in de eerste klas blijven zitten. Vervolgens 
HAVO in Steenwijkerwold, HBO-V propedeuse in Zwolle, Psychologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, Gezondheidszorg-psycholoog bij Postacademische Psy 
Opleidingen in Groningen, Klinisch Neuropsycholoog bij de RINO in Utrecht en nu 
een promotie bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Als je doet wat je leuk vindt, dan verzamel je vanzelf allerlei diploma’s. De promotie 
was geen doel op zich maar komt voort uit de overtuiging dat de zorg voor mensen met 
dementie beter kan en moet. Deze drive deel ik met veel van mijn collega’s binnen de 
ouderenzorg. Dit onderzoek uit de praktijk levert daar een bijdrage aan.

Aan mijn onderzoek hebben uiteraard vele mensen een bijdrage geleverd. Op de eerste 
plaats wil ik de bewoners, familie en medewerkers van verpleeghuis de Enk in Zuidlaren 
en verpleeghuis ’t Blauwbörgje in Groningen, onderdeel van Dignis|Lentis, bedanken. 
Voor bewoners en familie is het verblijf in een verpleeghuis vaak een moeilijke periode. 
Desalniettemin mocht ik rekenen op veel medewerking aan het onderzoek. Ook het 
verplegend personeel heeft maximale inzet getoond om alle vragenlijsten in te vullen 
naast hun drukke en complexe baan. Het doel van het onderzoek is om tot een betere 
behandeling en begeleiding van mensen dementie te komen en daar zal ik me ook in de 
toekomst onverminderd voor blijven inzetten.

De eerste persoon die ik wil bedanken is Erik Scherder. Hij was hoofddocent van 
het blok Wetenschap van de specialisten opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog en 
heeft als promotor voor mij de deur geopend naar een promotietraject. Zijn tomeloze 
enthousiaste houding maakte dat ik het in basis zag zitten om het promotie traject in te 
gaan. Altijd druk natuurlijk maar op de momenten dat het echt nodig was, was er tijd. 

Roy Kessels zeer bedankt voor de bereidwilligheid om op een laat moment in mijn 
promotietraject mijn promotor te willen zijn waardoor mijn promotie door kon gaan. 

Het management van Dignis|Lentis bedankt voor het beschikbaar stellen van 
onderzoekstijd gedurende enkele jaren van het onderzoek.

Ina Berg heeft me verscheidene malen ‘gered’ met schrijfhulp gedurende de opleiding 
tot Klinisch Neuropsycholoog en daarna. Zonder haar wetenschappelijke ervaring en 
rust was deze weg nog vele malen langer geweest. 
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Anke Bouma heeft me in den beginne enorm geholpen met het opzetten van het 
onderzoeksvoorstel en het verkrijgen van de toestemming om het onderzoek te mogen 
uitvoeren bij de ethische commissie. 

Grote dank aan de 63 onderzoek stagiaires en reguliere masterstagiaires die alle 
neuropsychologisch onderzoeken hebben afgenomen bij de bewoners. Dit was uiteraard 
niet gelukt zonder bemiddeling en hulp van Janneke Koerts van de RUG. 

Mijn collega Berti is vanaf het begin betrokken geweest bij mijn onderzoek en nu bijna 
met pensioen. Altijd bereid om stagiaires te begeleiden, actiwatches te vervangen, hand- 
en spandiensten te verlenen, etc., etc. Vaak op de achtergrond aanwezig maar zonder jou 
was het allemaal niet te organiseren geweest. Gerwin bedankt dat je altijd bereid was om 
te helpen, ook kende je me eerst helemaal niet. Marianne heeft mij enorm geholpen met 
het invoeren van alle gecodeerde data, een megaklus. Alet bedankt voor het hebben van 
een luisterend oor over de onderzoeks- en andere perikelen gedurende de afgelopen jaren. 
Anne, jij was altijd geïnteresseerd in de voortgang van mijn onderzoek, bedankt daarvoor.

Mijn drie prachtige kinderen Isabel, Julian en Dolores wil ik uiteraard ook noemen. 
Allemaal op de middelbare school nu. Ik ben enorm trots op jullie. Ik was natuurlijk 
geregeld in de weekenden bezig met het onderzoek en schrijven. Bovendien is het voor 
jullie los hiervan een moeilijke periode geweest. Hopelijk kunnen jullie in de toekomst 
mijn inspanningen op waarde schatten. Iedere keuze heeft helaas een keerzijde.

De meest belangrijke steun bij dit onderzoek (en alles wat ik doe), Esther, mijn liefde, 
helpt me bij mijn levensvragen en geeft mij altijd alle ruimte om me te ontwikkelen en 
door te gaan met hetgeen ik belangrijk vind om voor te leven. 

Tot slot ben ik ongetwijfeld mensen vergeten te noemen die mij geholpen hebben 
gedurende de afgelopen onderzoeksjaren. Excuus, maar wel bedankt.



Dankwoord

Ch
ap

te
r 

7

159

2

Ik draag mijn proefschrift op aan mijn grote drijfveer, de richting in mijn leven sinds 
mijn 15e jaar, mijn broer Martin Leonard Kok (†1987). Zonder hem zou ik de kansen 
in mijn leven niet gepakt hebben zoals ik gedaan heb. Vanaf nu leef ik mijn eigen leven. 

Daarnaast draag ik het op aan mijn vader Gerard Johan Kok (†1995). Hij kijkt altijd 
over mijn schouder mee, heeft me gemotiveerd om door te gaan, nooit op te geven en 
getrouw te blijven aan mezelf. 
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Jeroen Sebastiaan Kok was born on February 23th, 1972, in Brakel, the Netherlands. 
After graduating High School with an interest in caring for people he started to study 
nursing. During the first year internship he worked in a large scale care facility for 
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