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SUMMARY 
 

Dying –or the possibility of death— is not a topic often addressed in modern medicine, 

especially so in paediatrics. Yet it is estimated that there are 5000 to 7000 children who suffer 

from a life-threatening condition in the Netherlands. In 2018, 1024 paediatric deaths were 

reported. These numbers may seem small in the context of adult care, but for the children and 

families involved, the importance and impact of this phase is immeasurable. 

When parents and children are faced with a life-threatening condition, difficult decisions may 

arise. How do parents and physicians navigate the field between providing life-prolonging 

treatment and relieving suffering in the face of the reality of life-threatening conditions in 

children? 

 

Knowledge about care and end-of-life decisions in children is very limited, especially in the 

age group between 1 and 12 years. Much of the research on end-of-life decisions focuses on 

new-borns or adolescents. For the age group between 1 and 12 years, there is insufficient insight 

into how care and decisions in the final phase of life are valued by those involved, and what 

their wishes are in this regard. 

 

The need for knowledge on end-of-life decision-making was emphasized by developments in 

regulations on active life-ending. In 2014, Belgium decided to expand legal possibilities for 

euthanasia to all competent minors. This amendment sparked a debate in the Netherlands on 

the question whether euthanasia and active-life ending should be regulated for children between 

the age of one and twelve as well. 

 

In the Netherlands, there are currently two regulations that allow active ending of life. Both for 

competent adults and infants, active ending of life can be performed in case the patient suffers 

unbearably an a number of due care criteria have been met. The Dutch Termination of Life on 

Request and Assisted Suicide Act (known as the Euthanasia Act) allows physicians to grant 

requests for euthanasia made by mentally competent patients aged twelve years or older. Since 

2005, there has been an additional regulation that allows active life-ending of infants (0 to 1 

years of age) if the child suffers severely and has only limited chances of survival. For children 

aged one to twelve years, there are no legal regulations allowing the active ending of life.  
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In the debate following the amendment of regulations on euthanasia in Belgium, several parents 

and physicians stated that if the unbearable suffering of neonates and adolescent/adult patients 

is sufficient reason to regulate active life-ending, it would be unfair to deny children between 

1 and twelve years these options in case of unbearable suffering.  

 Recognizing that a debate on regulations should be preceded by thorough research, the 

Dutch Minister of Health, Welfare and Sport, requested research on care and decision-making 

around the end-of-life of children (aged one to twelve). Our research group composed a study 

with three components: a quantitative study, a survey study and a qualitative study. The 

qualitative study formed the basis of this PhD project and is described in chapter 5-9.  

 

While the debate on active life-ending is important, it only makes sense in a much broader 

context of care and decision-making. This includes not only end-of-life decisions (the most 

commonly mentioned decisions being withholding or withdrawing life-supporting treatment, 

palliative sedation and euthanasia) but other decisions as well. These decisions cover a wide 

range of treatment decisions that influence life-expectancy. The focus of this thesis is on the 

broad range of decisions that are made for children with life-threatening conditions.  

 

In this thesis, the following research questions are explored: 

 

1. What is the current context of regulations on care and decision-making in children with 

life-threatening conditions? 

2. What does ‘good care’ mean for children who face a possibility of dying? 

3. What does suffering mean in children with life-threatening conditions? 

4. What are perceptions of parents and physicians on end-of-life decision-making? 

5. Do parents and physicians perceive a need for regulations on active life-ending?   

 

Outline 

 

This thesis contains 10 chapters exploring various aspects of care and decision-making around 

the end-of-life of children (1-12). These chapters are arranged into 4 different parts that address 

the Dutch context of care and decision-making, good care, suffering and decision-making.   
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Part 1 The context of care and decision-making.   

In order to place the Dutch debate on end-of-life decision-making in an international context, 

we asked several international authors to reflect on their position on paediatric active life-

ending. Chapter 2 describes the answer of several international authors to the question: should 

paediatric active life-ending be legalized for children between the age of one and twelve? The 

responses of the authors show the wide range of positions and considerations with regard to this 

difficult question. The article provides an international context, and highlights cultural 

differences in attitudes towards end-of-life decision-making. Our own advice, as described in 

the chapter, is that there is reason to consider expanding regulations, but only after thorough 

research.   

 

The third chapter explores the Dutch context of paediatric palliative care from the perspective 

of regulations and guidelines. It outlines the current practice of care and decision-making for 

children with life-threatening conditions. An analysis of current guidelines and regulations 

highlights the explicit attention to proportionality of life-lengthening procedures. Dutch 

physicians are advised to place quality of life above life expectancy when debating treatment 

decisions. Notably, not only quality of life, but also quality of dying is described as the aim of 

paediatric palliative care.  

 

The fourth chapter describes the case of a girl with trisomy 18. In this case, parents requested 

initiating non-invasive life-prolonging treatments for their unborn child with a suspected 

diagnosis of trisomy 18. Their request gives to reason to re-evaluate the hidden presumptions 

on trisomy 18, a condition that is described in the regulations as incompatible with life.  In the 

chapter, the hidden presumptions of paediatric end-of-life decision-making, and the concept of 

lethality in paediatric care are further explored. We argue that regulations are not neutral, and 

shape our ideas on concepts such as lethality.  

 

Part 2. What is good care?  

In chapter five barriers in paediatric palliative care are explored. In the qualitative interviews, 

parents described a wide variety of barriers. In our analysis, we identified six categories of 

difficulties that create barriers in the care for children with a life-threatening condition. First, 

parents wished for more empathetic and open communication about the illness and prognosis. 
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Second, organisational barriers create bureaucratic obstacles and a lack of continuity of care. 

Third, parents wished for more involvement in decision-making. Fourth, parents wished for 

more support from the healthcare team on end-of-life decision-making. Fifth, parents 

experienced a lack of attention for the family during the illness and after the death of their child. 

Sixth, parents experienced an overemphasis on symptom-treatment and lack of attention for 

their child as a person. We conclude that the barriers perceived by parents focussed almost 

without exception on non-medical aspects: patient-doctor relationships; communication; 

decision-making and end-of-life decision-making; and organisation. The perceived barriers 

indicate that care for children with a life-threatening condition focusses too much on symptoms 

and not enough on the human beings behind these symptoms. 

 

The sixth chapter describes the different barriers to communicating bad news that parents 

encountered. Parents describe different ways in which communication of bad news can be 

improved. They emphasize the importance of honesty, especially with regard to uncertainty. 

We conclude that the wish of physicians for absolute certainty threatens quality of care, and 

limits possibilities to fully include parents in decision-making. 

 

Part 3. Suffering.  

Chapter 7 focuses on the concept of suffering in paediatric palliative care. Based on the 

interviews with parents (N=64 parents of 44 children) and physicians (N=34) three overlapping 

types of suffering are identified: physical, psychosocial and existential suffering. Most 

participants describe to have witnessed suffering and unbearable suffering in children, 

especially during the terminal phase of illness. We propose an experience-based concept of 

suffering that concentrates on the self-identification of children: suffering is when a child stops 

being a child. We conclude that to fully relieve suffering, processes of dehumanisation in 

medicine should be recognized and re-evaluated.  

 

 

Part 4. Decision-making 

 

Chapter 8 describes a case of two sisters suffering from neurological tumours, to further explore 

how parents perceive suffering and how it influences their requests for end-of-life decisions. In 
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this chapter we reflect on the difficulty to accurately assess suffering of children in the final 

phase, where children often display severe symptoms. Simultaneously the question arises 

whether or not children are capable of experiencing these symptoms as suffering. It discusses 

how ideas on unbearable suffering can lead to end-of-life requests and the need for a shared 

understanding of suffering in order to have meaningful conversations on end-of-life decision-

making.  

 

In Chapter 9 experiences and wishes of parents and physicians with regard to (end-of-life) 

decision-making and active ending of life are explored. Participants describe that a wide range 

of decisions are being made, but we found no evidence of active ending of life currently being 

practised. Several participants described situations of unbearable suffering where they stated 

that current legal options were insufficient to end this suffering. In such situations some parents 

and physicians wished for legal options to perform active ending of life. Physicians reported 

that they experienced legal uncertainty about making end-of-life decisions and requested more 

guidance. We argue that the experiences of parents and physicians justify considering 

expanding regulations to allow active ending of life in children between the age of one and 

twelve. This decisicion should preceded by a profound analysis of the ethical foundation of 

such a regulation, and is accompanied by a system that provides guidance to physicians and 

parents who have to make end-of-life decisions.    

 

In the general discussion of the thesis, chapter 10, the research results are summarized. In this 

chapter we reflect on the recommendations made to the minister of Health, Welfare and Sports 

as a result of the study, in which the research group had to position themselves between the 

academic field and the –normative— political field. 

 

This study provides insights into an area about which, so far, little knowledge had been 

available. The study provides insights into various aspects of care and decision-making around 

the end of life of children between the age of one and twelve years old. The study has shown 

that parents and physicians do feel a need for expanding regulations on active ending of life, 

These results give cause to consider expanding regulation. However, active ending of life is 

merely a small part of a much larger context of care and decision making, in which caregivers 

and parents must navigate between providing life-prolonging care, and relieving suffering. 
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Parents and physicians express a need for clarity and guidance, not only in case of active life-

ending, but in all aspects of care and decision-making around the end of life.  

Paediatric care, communication and decision-making can, and should be further developed to 

suit the needs of children and families who face life-threatening and life-limiting conditions. In 

that development we should not forget about the human beings behind the symptoms. 

Developing paediatric palliative care is not only about the treatment of patients, but just as 

much about the care for human beings. 
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“Als het nu alleen om pijn ging… maar dat is het niet alleen.   

(…) 

Het gaat om alles wat ons mensen tot mens maakt.” 

 

(adaptatie van ouderinterview 02) 
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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 

 

Inleiding 

 

(De mogelijkheid van) sterven is een relatief onderbelicht thema in de geneeskunde. Het woord 

zelf –geneeskunde—legt al dusdanig de nadruk op genezing, dat diens tegenhanger, het 

overlijden, soms vergeten wordt. Toch zijn er naar schatting in Nederland jaarlijks 5000 tot 

7000 kinderen die lijden aan een levensbedreigende aandoening, en die met een mogelijk 

overlijden geconfronteerd worden. In 2018 werden er 1024 sterfgevallen bij minderjarigen 

gemeld. Deze aantallen lijken wellicht klein in de context van palliatieve zorg onder 

volwassenen, echter de impact voor de betreffende kinderen en families is onmeetbaar groot.   

De kennis over zorg en beslissingen rond het levenseinde bij kinderen is zeer beperkt, 

in het speciaal bij de leeftijdsgroep tussen de 1 en 12 jaar. Veel van het onderzoek naar 

levenseindebeslissingen bij minderjarigen focust zich op pasgeborenen of adolescenten. Voor 

de leeftijdsgroep tussen 1 en 12 jaar is er onvoldoende inzicht in hoe de zorg en beslissingen in 

de laatste levensfase gewaardeerd worden door betrokkenen, en welke wensen betrokkenen hier 

in hebben. 

Naast het gebrek aan kennis over levenseinde, gaf een tweede ontwikkeling aanleiding 

tot deze studie.  Sinds enige jaren wordt in de medische praktijk de discussie gevoerd of de 

huidige regelgeving rond beslissingen rond het levenseinde van kinderen tussen 1 en 12 jaar 

toereikend is.   

 

Nederland kent twee regelingen waarin onder voorwaarden actieve levensbeëindiging is 

gereguleerd. De wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) stelt 

een arts die euthanasie uitvoert op uitdrukkelijk verzoek van een wilsbekwame patiënt ouder 

dan 12, indien aan de zorgvuldigheidsvereisten wordt voldaan. Voor sinds 2005 is er middels 

de regeling ‘Late Zwangerschapsafbreking en Actieve Levensbeëindiging Pasgeborenen) ook 

een mogelijkheid voor actieve levensbeëindiging van pasgeborenen onder bepaalde 

voorwaarden. Voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar bestaat geen regeling.  

Zowel door artsen als ouders zijn er signalen afgegeven over de wens tot verruiming 

van de mogelijkheden voor actieve levensbeëindiging bij kinderen met zeer ernstig lijden in de 
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leeftijd van 1-12 jaar. Na de verruiming van de Vlaamse euthanasiewetgeving voor 

wilsbekwame minderjarigen in 2014, is deze discussie geïntensiveerd. Op 22 april 2016 heeft 

minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven tot 

onderzoek naar beslissingen rond het levenseinde bij kinderen.  

Om aan dit verzoek te voldoen, werd een onderzoeksproject opgesteld met 3 

onderdelen: een kwantitatief sterfgevallenonderzoek en enquête-studie (beiden uitgevoerd 

onder leiding van Agnes van der Heide, Erasmus MC) een grootschalige kwalitatieve studie. In 

de kwalitatieve studie zijn door middel van diepte-interviews ervaringen verzameld van 

ervaringsdeskundige ouders en artsen. De kwalitatieve studie vormt de hoofdmoot van dit 

proefschrift, en wordt beschreven in hoofdstuk 5 tot en met 9. 

 

Onderzoeksvragen 

In de kwalitatieve interview-studie staan de volgende onderzoeksvragen centraal:  

 

1. Wat is de huidige context van regelgeving over zorg en besluitvorming bij kinderen met 

levensbedreigende aandoeningen? 

2. Wat betekent ‘goede zorg’ voor kinderen die te maken krijgen met een mogelijk 

levenseinde? 

3. Wat betekent lijden bij kinderen met levensbedreigende aandoeningen? 

4. Wat zijn de percepties van ouders en artsen ten aanzien van besluitvorming rond het 

levenseinde? 

5.  Hebben ouders en artsen behoefte aan regelgeving voor actieve levensbeëindiging? 

 

Resultaten 

Dit proefschrift bevat 10 hoofdstukken waarin verschillende aspecten van zorg en 

besluitvorming rond het levenseinde van kinderen (1-12) worden onderzocht. Deze 

hoofdstukken zijn onderverdeeld in 4 delen: De Nederlandse context van zorg en 

besluitvorming; goede zorg; lijden; en besluitvorming. 

 

Aan de start van dit onderzoek hebben we het Nederlandse debat over besluitvorming rond het 

levenseinde in een internationale context geplaatst. Hoofdstuk 2 beschrijft het antwoord van 

verschillende internationale auteurs op de vraag: wat zou u de Nederlandse minister van 
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Volksgezondheid, Welzijn en sport adviseren omtrent het uitbreiden van regelgeving voor 

actieve levensbeëindiging bij kinderen tussen de één en twaalf jaar? Uit de reacties van de 

auteurs blijkt dat er veel verschillende standpunten zijn. Het artikel biedt een internationale 

context en belicht culturele verschillen in houding ten opzichte van besluitvorming rond het 

levenseinde. In het door ons beschreven standpunt adviseren we de minister uitbreiding van 

regelgeving te overwegen, maar enkel nadat grondig onderzoek naar de huidige stand van zaken 

is uitgevoerd.    

 

Hoofdstuk 3 onderzoekt de Nederlandse context van pediatrische palliatieve zorg vanuit het 

perspectief van richtlijnen en regelgeving. Het schetst de huidige zorg voor en besluitvorming 

voor kinderen met levensbedreigende aandoeningen. Een analyse van de richtlijn palliatieve 

zorg voor kinderen laat zien dat in het huidige beschreven beleid expliciete aandacht is voor de 

proportionaliteit van levensverlengende maatregelen. Artsen wordt geadviseerd om bij het 

maken van behandelingsbeslissingen niet levensverlenging, maar kwaliteit van leven centraal 

te stellen. Bijzonder is dat niet alleen kwaliteit van leven, maar ook kwaliteit van sterven wordt 

genoemd als een van de doelen van kinderpalliatieve zorg.  

 

In Hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan een specifieke casus van een meisje met trisomie 

18. In de casus vragen ouders om het inzetten van niet-invasieve levensverlengende 

behandelingen bij hun nog ongeboren dochter waarbij trisomie 18 wordt vermoed. Hun verzoek 

zet artsen aan het denken over hun vooronderstellingen over trisomie 18, een aandoening die in 

de regeling Late Zwangerschapsafbreking en Actieve Levensbeëindiging Pasgeborenen als niet 

verenigbaar met het leven wordt omschreven. De casus maakt verborgen aannames over 

letaliteit, en proportionaliteit van behandeling zichtbaar. In het hoofdstuk wordt geconcludeerd 

dat regelgeving niet neutraal is. Daarnaast worden in het artikel ideeën over het concept letaliteit 

verder vormgegeven.  

 

In hoofdstuk 5 worden knelpunten geïdentificeerd. In de kwalitatieve interview-studie die onder 

64 ouders van 44 kinderen gehouden werd, werd door ouders een grote variëteit aan knelpunten 

beschreven. Er worden categorieën knelpunten geïdentificeerd. Ten eerste wensen ouders 

empathische en open communicatie over de ziekte en prognose. Een tweede knelpunt zijn 

bureaucratische en organisatorische obstakels die de continuïteit van zorg hinderen. Ouders 
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wensen ten derde meer betrokkenheid bij de besluitvorming. Ten vierde hebben ouders behoefte 

aan ondersteuning bij levenseindebeslissingen. Als vijfde knelpunt wordt het gebrek aan 

aandacht voor het gezin tijdens de ziekte en na het overlijden van hun kind, genoemd en tot slot 

ervaren ouders als zesde knelpunt een gebrek aan aandacht voor hun kind als persoon. We 

concluderen dat de barrières zoals die door ouders werden ervaren, waren vrijwel zonder 

uitzondering gericht op niet-medische aspecten. De waargenomen barrières geven aan dat de 

zorg voor kinderen met een levensbedreigende aandoening te veel gericht is op symptomen en 

te weinig op de mens achter deze symptomen. 

  

Hoofdstuk 6 beschrijft de uitkomsten van de analyse van de interviews met ouders over 

slechtnieuws-communicatie. Ouders beschrijven verschillende wijzen waarop communicatie 

over ziekte en prognose kunnen worden verbeterd, en onderstrepen met name met belang van 

eerlijkheid aan. In het hoofdstuk wordt geconcludeerd dat de wens van zorgprofessionals tot 

absolute zekerheid de kwaliteit van de zorg en de mogelijkheden om ouders bij de 

besluitvorming te betrekken, bedreigt. 

 

In Hoofdstuk 7 wordt het concept lijden nader onderzocht. Op basis van de interviews met 

ouders (64 ouders van 44 kinderen) en zorgprofessionals (34) worden drie overlappende 

vormen van lijden geïdentificeerd bij kinderen met een levensbedreigende aandoening: fysiek, 

psychosociaal en existentieel lijden. Participanten geven aan met name rondom het levenseinde 

(ondraaglijk) lijden bij kinderen te zien. Op basis van de ervaringen wordt een concept van 

lijden voor dat zich concentreert op de zelfidentificatie van kinderen: lijden is wanneer een kind 

ophoudt kind te zijn. We concluderen dat om het lijden volledig te verlichten, de processen van 

ontmenselijking in de geneeskunde opnieuw moeten worden geëvalueerd. 

 

In Hoofdstuk 8 wordt een casus van twee zussen die leden aan neurologische tumoren nader 

geanalyseerd, om meer inzicht te krijgen in hoe ouders het lijden van hun kinderen ervaren, en 

op welke wijze dit verzoeken tot levensbeëindiging beïnvloedt. In het hoofdstuk wordt de 

moeilijkheid van lijden in de stervensfase van kinderen met hersentumoren nader beschouwd, 

waarbij kinderen zeer ernstige symptomen kunnen vertonen, terwijl de vraag rijst of er sprake 

is van lijden in een situatie waarin het betwijfelbaar is dat een kind bij bewustzijn is.   
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In Hoofdstuk 9 worden de ervaringen met levenseindebeslissingen nader onderzocht, maar 

daarbij speciale aandacht voor de posities ten aanzien van actieve levensbeëindiging. Door de 

participanten werd een variatie aan beslissingen met levensbekortende effecten beschreven, 

maar er werden geen gevallen van actieve levensbeëindiging gemeld. Verschillende deelnemers 

beschreven gevallen van ondraaglijk lijden waarbij de huidige opties onvoldoende waren om 

het lijden van het kind te verlichten. In dergelijke gevallen wilden ouders en artsen soms dat er 

legale mogelijkheden waren om actief een einde te maken aan het leven van het kind. Artsen 

meldden dat ze juridische onzekerheid ervoeren over het nemen van beslissingen rond het 

levenseinde en vroegen naast regelgeving ook primair om meer duidelijkheid en begeleiding 

bij het nemen van beslissingen. We concluderen dat er aanleiding is om de regelgeving rondom 

actieve levensbeëindiging bij kinderen (1-12 jaar) uit te breiden, maar alleen als hierin ook 

aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden tot inhoudelijke begeleiding voor artsen die 

dergelijke beslissingen nemen, en de ethische grondslag van een dergelijke regeling.  

 

Hoofdstuk 10 vormt de algemene discussie van het proefschrift. In dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksresultaten samengevat. In het hoofdstuk wordt gereflecteerd op de aanbevelingen 

die naar aanleiding van de studie zijn gedaan aan de minister, waarin de onderzoeksgroep moest 

navigeren tussen het (feitelijke) beschrijven van resultaten en het (normatieve) doen van 

aanbevelingen.  

 

Deze studie biedt inzichten in een gebied waarover tot dusver weinig kennis beschikbaar 

was. De studie heeft laten zien dat er onder een groep ouders en artsen een behoefte aan 

regelgeving bestaat, en dat deze resultaten aanleiding geven om uitbreiding van regelgeving te 

overwegen. Dit is echter slechts een klein onderdeel van een veel grotere context van zorg en 

beslissingen, waarin zorgverleners en ouders samen moeten navigeren tussen levensverlenging 

en het minimaliseren van lijden. Niet alleen bij actieve levensbeëindiging, maar bij alle aspecten 

van zorg en beslissingen in deze fase is behoefte aan ondersteuning en helderheid. In toekomstig 

onderzoek kunnen methoden worden ontwikkeld om artsen en ouders beter te ondersteunen bij 

dergelijke beslissingen. Voor de verdere ontwikkeling van zorg en beslissingen rond het 

levenseinde bij kinderen is het van belang dat de mens achter de symptomen niet uit het oog 

verloren wordt. Alleen dan kan kinderpalliatieve zorg aan blijven sluiten bij de behoeften die 

bestaan.  
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Dankwoord 
 

Dit proefschrift draag ik op aan de kinderen wiens verhalen de spil vormen van dit proefschrift: 

kinderen die leven met een levensbedreigende ziekte, of die afscheid van het leven hebben 

moeten nemen. Ook als jullie stem niet meer gehoord wordt, blijft jullie verhaal bestaan. 

 

Alle deelnemers. Dit proefschrift is jullie verhaal, niet het mijne. Ik wil jullie vanuit de grond 

van mijn hart bedanken voor jullie bereidheid om mij deelgenoot te maken van jullie 

ervaringen, jullie wensen en jullie zorgen.  Ik heb zo’n bewondering voor de openheid waarmee 

jullie je verhaal wisten te doen, en spraken over thema’s die voor jullie niet gemakkelijk waren 

om over te spreken; die jullie als mens raakten, of als professional onzeker maakten.  

 

Mijn dank gaat uit naar mijn promotoren, Els Maeckelberghe en Eduard Verhagen. Ik ben 

enorm dankbaar voor het vertrouwen dat ik van jullie heb gekregen, de sturing, de kritische 

blik, maar vooral ook: de liefde voor dit onderzoek dat ik, iedere keer dat ik het zelf even 

dreigde kwijt te raken, toch weer bij jullie vond. 

Els, vanaf dag 1 dat ik jouw kantoor in liep, heb je bij mij het enthousiasme voor het 

veld aan weten te wakkeren. Waar je de tijd en de energie vandaan haalt, weet ik niet, maar 

jouw kennis, en kracht om mensen met elkaar te verbinden, zijn al deze jaren onmisbaar voor 

me geweest. Of we nu samen druk aan het analyseren waren, soms moeilijke gesprekken 

voerden of gewoon met een kop thee zaten te kletsen; ik kijk er met veel plezier terug!  

Eduard; ik heb grote bewondering voor de manier waarop jij bruggen weet te slaan; 

tussen mensen en tussen domeinen. De manier waarop jij je beweegt in zowel de geneeskundige 

praktijk, het onderzoeksveld en de beleidsmatige kant van geneeskunde is een bron van 

inspiratie voor me. Dankzij jouw slagkracht heeft het project de impact gekregen die het had, 
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blij met alles dat ik van jullie heb mogen leren, en voor de prettige samenwerking!! 

  

Wat had ik een mazzel dat ik met zo’n bevlogen klankbordgroep mocht samenwerken! 
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Willemien de Weerd, Pieter Sauer en Gert ter Horst, dank voor jullie inspanningen om me te 
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Beste paranimfen, Wim en Irma; wat ben ik trots dat ik mijn verdediging met jullie aan mijn 

zijde mag houden. Wim; jij was er als collega en vriend altijd om mee te lezen en mee te denken. 
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naast me staan!  

 

Beste collega’s van de ethiekgroep, onder leiding van Els hebben we de afgelopen jaren een 
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Astrid en Yvon, dank dat ik altijd bij jullie kon binnen lopen met duizend vragen en problemen 
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Marinka de Groot en collega’s van transcriberen.nl, hartelijk dank dat jullie de 
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wat een werk!   
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jullie niet bedanken voor het tot stand komen van die proefschrift, want dat doet geen recht aan 

de plaats die jullie in mijn leven innemen. In plaats daarvan: dank dat jullie het leven mooier 

maken.  
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