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DANKWOORD
Na drie jaar onderzoek (uitgesmeerd over een periode van vijf jaar..) is mijn
proefschrift dan eindelijk af. Graag wil ik een aantal mensen bedanken.
Allereerst wil ik alle deelnemende huisartsen en patiënten bedanken die hebben
meegedaan aan de RODEO studie. Jullie hulp en informatie hebben geresulteerd in
een rijke database en de hoofdstukken die met deze data zijn geschreven zijn echt
de kernstukken van mijn proefschrift.
Dan mijn projectgroep. Henriëtte, van ons team was jij degene die nooit de grote
lijnen uit het oog verloor. Een eigenschap die wellicht echt hoort bij een promotor,
maar absoluut van meerwaarde binnen ons team. Jouw scherpe inhoudelijke
commentaar hebben mijn stukken naar een hoger niveau getild, en je heb nooit
één van mijn (strakke) deadlines gemist. Otto, we hebben nogal een verschillende
werkstijl, wat resulteerde in een wat moeizame start van onze samenwerking.
Nadat we elkaar en elkaars werkstijl wat beter kenden hebben we heel plezierig
samengewerkt. Ik denk dat ik heel veel geluk heb gehad met een begeleider die zo
veel inhoudelijke kennis heeft over het onderwerp van mijn proefschrift. Daarnaast
is jouw enthousiasme voor wetenschap en duizeligheid ongekend! Hans, ook al was
je niet mijn promotor, noch mijn dagelijks begeleider, bij jou ben ik denk ik het vaakst
binnen gelopen voor hulp. Het was een luxe om iemand in het team te hebben die
(bijna) altijd beschikbaar is en ook op bijna elke vraag een antwoord heeft.
Alle coauteurs van mijn artikelen wil ik bedanken voor hun hulp en inbreng. Jullie
expertise heeft mijn artikels naar een hoger plan gebracht.
De leescommissie, bestaande uit prof. dr. C.M.P.M Hertogh, prof. dr. M.G.M. Olde
Rikkert, prof. dr. Y. van der Graaf, Prof. dr. M.A. Huisman, dr. J.W. Blom en dr. R.B.
van Leeuwen, wil ik bedanken voor het lezen en beoordelen van mijn manuscript.
Mijn vaste onderzoeksassistenten Ans en Welmoed, en alle studenten en stagiaires
die hebben meegeholpen aan de RODEO studie, wil ik bedanken voor hun hulp.
Zonder jullie was het nooit gelukt om alle data te verzamelen.
Het combineren van een promotietraject met de huisartsopleiding is niet altijd
makkelijk, zeker niet als je alle planningen ook nog twee keer overhoop gooit in
verband met zwangerschappen. Nettie, ik wil je heel erg bedanken voor het
meedenken en de mogelijkheid die je me bood om mijn ‘blokkenschema’ meermaals
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aan te passen. Je hebt mij altijd het gevoel gegeven dat je ‘aan mijn kant’ stond
wanneer ik weer eens iets wilde wijzigen in mijn schema en je kwam altijd met
voorstellen die de combinatie van huisartsopleiding en promotie makkelijker
maakte voor mij. Lisa, omdat de inclusie van patiënten nog deels doorliep tijdens
het eerste jaar van mijn opleiding was het super dat jij als opleider zo flexibel was.
De stress was er niet minder om maar dit haalde wel een beetje de druk van de
combinatie af.
Mijn promotie was niet half zo leuk geweest zonder al mijn collega’s op de D- (en
inmiddels B/C-) gang. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de gezelligheid,
hulp en steun. De volgende collega’s wil ik nog even apart bedanken: Daniëlle, Floor,
Hieke, Kate, Karolien, Lidy, Nikki en Vincent: mede dankzij jullie had ik altijd zin om
naar de VU te gaan!
Binnen mijn vriendengroep is zo ongeveer iedereen gepromoveerd dan wel nog
bezig met een promotietraject. Je zou bijna denken dat een promotie iets normaals
is.. Het was fijn dat zovelen begrepen waar ik mee bezig was en er was altijd wel
iemand die ik om hulp of tips kon vragen. Bedankt allemaal!
Mijn (schoon)familie wil ik bedanken voor hun interesse in mijn promotietraject.
Papa en mama, jullie wil ik hier nog apart bedanken omdat jullie ondanks de lange
duur van mijn promotie altijd geïnteresseerd bleven en vroegen hoe het er voor
stond, waar ik mee bezig was en hoe mijn artikelen vorderden.
Bennie, jou wil ik in het bijzonder bedanken. Het was echt super fijn dat jij zo
geïnteresseerd en betrokken was bij mijn promotie. Ook al heb je helemaal geen
medische achtergrond, toch wist jij mij altijd te helpen als ik vast liep bij het schrijven
van een artikel en had ik na uitgebreide discussies weer scherp welke boodschap ik
nu eigenlijk wilde overbrengen. Daarnaast was de combinatie van mijn promotie, de
huisartsopleiding en de zorg voor Jelte en Pepijn zonder jouw hulp bijna onmogelijk
geweest.
Jelte en Pepijn, ik wilde mijn dankwoord beperken tot het bedanken van mensen
die mij werkelijk geholpen hebben bij mijn promotie maar jullie zijn natuurlijk nog
veel te klein om hulp van te verwachten.. Zonder dat jullie het weten hebben jullie
mij echter wel geholpen om mijzelf niet helemaal over de kop te werken en grenzen
te stellen. Ik hoop dat als jullie straks groter zijn en dit boekje ergens in huis vinden,
jullie verrast zijn dat jullie moeder zowaar een boek heeft geschreven toen jullie
klein waren.
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