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Nederlandse samenvatting

In de geneeskunde, waarin arts en patiënt elkaar ontmoeten omdat de patiënt een medisch 
probleem of een vraag over zijn of haar gezondheid heeft, wordt van artsen en patiënten 
steeds meer gevraagd om samen beslissingen te nemen over verder onderzoek of een 
behandeling. In het proces van samen beslissen komen twee werelden samen. De wereld 
van de patiënt met zijn kennis, wensen en behoeften, voorkeuren en overtuigingen, en de 
wereld van de arts met kennis en ervaring over ziekten, en over mogelijke onderzoeken of 
behandelingen. 

Wat is samen beslissen? 

Er zijn verschillende modellen die het proces van samen beslissen beschrijven. Het model 
van Stiggelbout en collega’s (2015) gaat uit van vier stappen die worden toegepast, zie box 
1. Dit zijn geen statische stappen die per se in deze volgorde moeten worden uitgevoerd, en 
het model kan aangepast worden als de situatie daarom vraagt. Een belangrijk onderdeel van 
het proces van samen beslissen is het ‘keuzebewustzijn’, waarbij je als arts het probleem van 
de patiënt beschrijft en duidelijk maakt dat er een beslissing genomen moet worden waarbij 
de mening van de patiënt belangrijk is (onderdeel 1 in Box 1). Hierbij maak je duidelijk dat 
je samen met patiënt tot een besluit wil komen dat het beste past bij de patiënt, rekening 
houdend met zijn of haar denkbeelden en wensen. Vervolgens kan je de (behandel)opties 
bespreken met de bijbehorende voor- en nadelen. Hierbij kan je de voorkeuren van de 
patiënt exploreren zodat je daarna gezamenlijk tot een besluit komt. 

BOX 1. Het model van Stiggelbout en collega’s gaat uit van vier stappen om samen te 
beslissen. (2015)

1. Duidelijk maken aan patiënt dat er een keuze is en dat de mening van de patiënt hierbij belangrijk 
is. 

2. Verschillende behandelopties uitleggen met voor- en nadelen.
3. Bespreken van de voorkeuren van de patiënt.
4. Integreren van de kennis en voorkeuren om gezamenlijk tot een besluit te komen. 

Doel van dit proefschrift

Hoewel samen beslissen wordt aangemoedigd door overheid, patiëntenorganisaties, en door 
organisaties van zorgverleners en onderzoekers wordt het in de praktijk nog maar weinig 
toegepast. Dat roept de vraag op: hoe komt dat? Waarom komt samen beslissen zo moeilijk 
van de grond terwijl vrijwel iedereen het zegt te willen? In dit proefschrift is onderzocht in 
hoeverre de moeizame implementatie van samen beslissen verklaard kan worden vanuit de 
gedachten (percepties) en het gedrag van artsen in het besluitvormingsproces in consulten 
met hun patiënten. Tevens wordt belicht hoe patiënten het besluitvormingsproces ervaren. 
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De inzichten die we hebben opgedaan kunnen bijdragen aan het ontwerp van effectievere 
scholing van artsen in samen beslissen. 

De overkoepelende onderzoeksvragen van dit proefschrift zijn
1. Wat zijn de percepties van artsen over samen beslissen?
2. Hoe komen medisch specialisten en arts-assistenten tot beslissingen in consulten met 

patiënten, en welk gedrag vertonen zij in de besluitvorming in de spreekkamer?
3. Waaraan geven patiënten de voorkeur en wat zijn hun percepties van het 

besluitvormingsproces in consulten met medisch specialisten? Hoe verhouden deze 
percepties zich tot de daadwerkelijke betrokkenheid van patiënten tijdens deze 
consulten?

Belangrijkste bevindingen

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van de literatuur over de effecten van samen beslissen 
op therapietrouw. Patiënten met een chronische ziekte nemen beslissingen over hun eigen 
behandeling, waarbij ze de ervaren voor- en nadelen van behandelopties tegen elkaar 
afwegen. Deze ervaren voors en tegens zijn niet per definitie gelijk aan de voor- en nadelen van 
verschillende behandelmogelijkheden zoals de arts die ziet. Artsen moeten patiënten daarom 
coachen om tot een behandelingsbeslissing te komen die het beste past bij de persoonlijke 
situatie, opvattingen en voorkeuren van de patiënt, in plaats van een behandeling voor te 
stellen of voor te schrijven die alleen gebaseerd is op medische expertise (dit noemen we de 
paternalistische manier van besluitvorming). Het proces van samen beslissen kan helpen om 
ervoor te zorgen dat de twee werelden (van patiënt en van de zorgverlener) bij elkaar komen. 
Ons literatuuroverzicht laat zien dat er steeds meer bewijs is dat samen beslissen, vergeleken 
met paternalistische besluitvorming in de spreekkamer, leidt tot een betere therapietrouw, 
en daardoor betere uitkomsten voor patiënten. Deze bevinding onderstreept het belang van 
samen beslissen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder artsen en andere 
zorgverleners in Isala, een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland, 
waarin we medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en physician 
assistants gevraagd hebben naar hun voorkeurswijze en gebruikelijke wijze van besluitvorming 
in consulten met patiënten. De meeste artsen (n=232, 58%) gaven de voorkeur aan samen 
beslissen, maar zij gaven aan vaker paternalistische besluitvorming uit te voeren (n=121, 31%) 
dan ze wilden (n=80, 20%), meestal omdat zij van mening waren dat de patiënt niet goed in 
staat was om deel te nemen aan de besluitvorming. De meeste artsen die de voorkeur gaven 
aan samen beslissen meldden dat zij verschillende behandelingsopties met hun voor- en 
nadelen presenteerden (90%). Veel minder artsen maakten duidelijk dat er een beslissing 
moest worden genomen (45%) of bespraken de wens van de patiënt om bij de besluitvorming 
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te worden betrokken (34%). Dit illustreert dat artsen een wat beperkte kijk hebben op de 
belangrijkste stappen van het proces van samen beslissen. Een opvallende bevinding was 
dat arts-assistenten aanzienlijk meer geneigd waren paternalistische besluitvorming te 
verkiezen en uit te voeren dan medisch specialisten. De redenen voor hun voorkeur voor een 
paternalistische aanpak van besluitvorming werden bestudeerd in hoofdstuk 4. In diepte-
interviews met twaalf arts-assistenten van verschillende afdelingen onderzochten we hun 
opvattingen over het besluitvormingsproces en hun eigen gedrag in die besluitvorming. Arts-
assistenten beschreven samen beslissen als het proces waarbij ofwel patiënten instemmen 
met door de arts aanbevolen evidence-based behandelingen, ofwel patiënten hun eigen 
voorkeursoptie kiezen wanneer er geen beste evidence-based optie beschikbaar is. Het 
besluitvormingsgedrag van arts-assistenten werd sterk beïnvloed door hun overtuiging dat 
zij als professional verantwoordelijk zijn om tot de juiste diagnose te komen en de beste 
(evidence-based) behandeling te bieden. Deze bevindingen weerspiegelen de nog altijd 
dominante positie in de medische wereld van het zogenaamde positivistische paradigma, het 
uitgangspunt dat er altijd één juiste diagnose bij een patiënt te stellen is en dat er voor die 
diagnose altijd één optimale behandeling bestaat, ongeacht de wensen en voorkeuren van 
de patiënt. De dominante positie van dit paradigma vormt een barrière bij het implementeren 
van samen beslissen in die wereld.

In hoofdstuk 5 gingen we na of medisch specialisten doen wat ze zeggen te doen bij het 
nemen van beslissingen met hun patiënten. In 781 op video opgenomen consulten van 41 
medisch specialisten uit 18 disciplines vergeleken we de zelfgerapporteerde gebruikelijke 
besluitvormingswijze (uit Hoofdstuk 3) met de mate waarin de medisch specialisten hun 
patiënten betrokken bij de besluitvorming in het consult (gescoord met het gevalideerde 
OPTION5 instrument). We vonden dat de mate waarin de patiënt door de medisch specialist 
betrokken werd bij de besluitvorming niet significant samenhing met de zelfgerapporteerde 
gebruikelijke besluitvormingswijze van de specialisten. De medisch specialisten die 
verklaarden aan samen beslissen te doen hadden vergelijkbare OPTION5-scores als de 
medisch specialisten die zeiden aan paternalistische besluitvorming te doen. Met andere 
woorden, de medisch specialisten in deze studie deden niet wat ze zeiden dat ze deden 
bij het nemen van beslissingen met hun patiënten; ze waren “onbewust onbekwaam” in 
samen beslissen. De meeste medisch specialisten in deze studie legden wel verschillende 
behandelopties voor aan hun patiënten, samen met informatie over de voor- en nadelen 
van deze opties, zoals de medisch specialist die zag. Hoewel ze patiënten soms vroegen naar 
hun voorkeur, maakte geen van hen duidelijk dat de patiënt een belangrijke rol speelde in 
de besluitvorming, of dat ze samen zouden werken om tot een beslissing te komen die het 
beste bij de patiënt paste. Over het algemeen was de mate van patiëntbetrokkenheid laag 
(gemiddelde score van 10.7 (14.5) op schaal van 0-100. 
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In hoofdstuk 6 evalueerden we de betrokkenheid van patiënten bij verschillende 
beslissings types en -categorieën. De meeste betrokkenheid van patiënten werd gezien 
bij hoofdbeslissingen versus andere beslissingen en bij behandelingsbeslissingen versus 
diagnostische en follow-up beslissingen. We zagen meer samen beslissen in langer durende 
consulten, maar door de opzet van het onderzoek konden we niet vaststellen wat hier oorzaak 
en wat het gevolg was. 

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 hebben we ons gericht op de perceptie en het gedrag van artsen 
ten aanzien van samen beslissen. In hoofdstuk 7 onderzochten we het patiëntenperspectief 
op besluitvorming in de spreekkamer. We vroegen de 781 patiënten van wie we de consulten 
op video hadden opgenomen hoe zij de besluitvorming in de spreekkamer hadden ervaren, 
en in hoeverre dit overeenkwam met hoe ze de besluitvorming het liefst hadden gezien. Ruim 
de helft van de patiënten in deze studie (58%) wilde betrokken worden bij de besluitvorming. 
Een kwart van de patiënten ervoer niet de besluitvorming die zij zouden willen. De patiënten 
ervoeren meer betrokkenheid bij de beslissing dan uit objectieve beoordeling van de consulten 
door een onafhankelijke onderzoeker bleek. Dit hoofdstuk laat zien dat het nog onvoldoende 
duidelijk is wat patiënten precies onder samen beslissen verstaan.

In Hoofdstuk 8 evalueerden we de relatie tussen samen beslissen en patiëntgerichte 
communicatie in op video opgenomen consulten. De mate van samen beslissen in deze 
consulten werd gescoord met de OPTION5-score, en voor het meten van de patiëntgerichte 
communicatie gebruikten we de zogenaamde 4 Habits score, waarin vier gedragingen van 
artsen worden gescoord die passen bij een patiëntgericht consult. In 38% van de consulten 
zagen we een combinatie van lage OPTION-5 en hoge 4 Habits-scores of vice versa. Dit wijst 
erop dat samen beslissen en patiëntgerichte communicatie niet synoniem zijn en niet altijd 
gelijktijdig voorkomen. Deze resultaten suggereren dat training van artsen om samen beslissen 
toe te passen waarschijnlijk onvoldoende is om patiëntgerichte zorg te bevorderen.

Implicaties voor medisch onderwijs

In onze studies hebben we vooral gekeken naar de percepties en het gedrag van medisch 
specialisten. Zij spelen een sleutelrol bij de implementatie van samen beslissen in de 
ziekenhuiszorg. Zij zijn de rolmodellen voor medische studenten en arts-assistenten, die 
de toepassing van complexe vaardigheden zoals samen beslissen op de klinische werkplek 
moeten leren. Om het gebruik van samen beslissen in de ziekenhuiszorg te bevorderen, zoals 
overheid, patiënten- en artsenorganisaties willen, moeten we nadenken over manieren om 
het besluitvormingsgedrag van medisch specialisten te veranderen van het nu nog steeds 
overheersend paternalistische model (zoals uit dit proefschrift blijkt) naar meer samen 
beslissen. Om te begrijpen wat we daaraan kunnen doen kunnen we gebruik maken van 
verschillende onderwijskundige modellen en theorieën.
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Competentiemodel

Het vierfasenmodel van competentieontwikkeling beschrijft het proces van onbekwaamheid 
naar bekwaamheid bij het leren van een vaardigheid of procedure (figuur 1). Het wordt 
toegeschreven aan verschillende auteurs, maar wordt meestal aangeduid als het model 
van Maslow en Broadwell. In het eerste stadium, onbewust onbekwaam, weet een persoon 
niet hoe hij of zij een procedure moet uitvoeren, en herkent dit tekort ook niet. Wanneer de 
persoon eenmaal kennis heeft gemaakt met een procedure, begrijpt hij nog niet hoe hij deze 
moet uitvoeren, maar herkent de tekorten in kennis en vaardigheid (bewust onbekwaam). Een 
leerling moet dus bewust onbekwaam zijn om gemotiveerd te kunnen zijn om de procedure 
of vaardigheid te willen leren. Om vervolgens naar het derde stadium van bewust bekwaam 
te gaan, moet een persoon leren en begrijpen hoe de procedure moet worden uitgevoerd, 
deze oefenen en daarop zelf reflecteren en feedback van ervaren leermeesters krijgen. Door 
dit doelbewuste oefenen (deliberate practice, zie verderop) neemt de vaardigheid van de 
leerling steeds verder toe. Naarmate de leerling de procedure steeds vaker uitvoert wordt 
deze geleidelijk een “tweede natuur”. De persoon die de procedure uitvoert, hoeft dan niet 
langer bewust na te denken over de verschillende stappen van de procedure, maar voert ze 
automatisch uit. Dit laatste stadium in dit model wordt ‘onbewust bekwaam’ genoemd. In 
hoofdstuk 3 en 4 hebben we laten zien dat medisch specialisten hun eigen beslisgedrag niet 
goed inschatten, omdat ze maar een beperkt beeld hebben van wat samen beslissen precies 
inhoudt (hoofdstuk 3) en omdat hun geobserveerde gedrag in de op video opgenomen 
consulten afwijkt van hun zelfgerapporteerde gedrag (hoofdstuk 4). In het competentiemodel 
wordt dit onbewust onbekwaam genoemd (figuur 1). Als medisch specialisten onbewust 
onbekwaam zijn in samen beslissen, kunnen ze deze cruciale vaardigheid niet actief 
overdragen aan hun leerlingen (o.a. medisch studenten, coassistenten en arts-assistenten). 
Bovendien zal het trainen van artsen in samen beslissen alleen effectief zijn als zij zich 
bewust zijn van hun beperkte kennis en toepassing van samen beslissen in de dagelijkse 
klinische praktijk.

Onbewust
onbekwaam

Bewust
onbekwaam

Onbewust
bekwaam

Bewust
bekwaam

FIGUUR 1. Vier fases van het competentiemodel.
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Het ui-model van fasen van verandering

Het uivormige model met fasen van verandering is een bewerking van Batesons theorie 
over de zes ‘logische niveaus’ waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren: 
omgeving, gedrag, competenties, overtuigingen, identiteit en zingeving (figuur 2). In de 
interviewstudie in hoofdstuk 3 beschreven arts-assistenten hoe de context (omgeving) en 
hun kennis en vaardigheden (competenties) hun besluitvorming (gedrag) beïnvloedden. Ze 
beschreven bijvoorbeeld hoe supervisoren regelmatig een bepaalde handelwijze kozen die 
de arts-assistent geacht werd te volgen, waardoor er weinig ruimte was voor het nemen van 
eigen beslissingen (context). Ze gaven ook aan weinig training in samen beslissen te hebben 
gehad. Ze konden het proces van samen beslissen niet goed beschrijven (competenties). 
Daarnaast uitten de arts-assistenten echter sterke overtuigingen over hun rol als arts in het 
besluitvormingsproces die hun manier van besluitvorming sterk beïnvloedde. Ze waren er 
bijvoorbeeld allemaal van overtuigd dat het hun verantwoordelijkheid was om ervoor te 
zorgen dat de patiënt de best beschikbare behandeling kreeg, gebaseerd op bewijsmateriaal 
en richtlijnen (overtuigingen) en dat dit hun taak als arts bepaalde (identiteit). Zij vonden het 
dus meer hun taak om voor patiënten het best mogelijke besluit te nemen dan dat ze dat met 
hun patiënten wilden doen, zoals bij samen beslissen het geval is. Een belangrijk principe in 
de theorie van Bateson is dat de binnenste niveaus van het model (overtuigingen, identiteit 
en zingeving) sterkere en meer consistente effecten hebben op het gedrag van een persoon 
dan de buitenste niveaus (competenties en omgeving).

Omgeving

Gedrag

Competenties

Overtuigingen

Identiteit

Zingeving

 

FIGUUR 2. De Logische niveaus van denken, leren en veranderen.
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Met betrekking tot het aanleren van samen beslissen suggereert deze theorie dat onderwijs 
van artsen in samen beslissen niet beperkt zou moeten worden tot het trainen van 
communicatievaardigheden (competentieniveau). Zolang de professionele overtuigingen 
en waarden van de lerende met betrekking tot hun eigen rol en die van de patiënt in het 
besluitvormingsproces onveranderd blijven, is het onwaarschijnlijk dat vaardigheidstraining 
blijvende effecten heeft op het gedrag van de lerende. Als we dus willen dat artsen zich 
meer bekwamen in samen beslissen, dan zullen we ook aandacht moeten besteden 
aan deze overtuigingen van artsen over hun taken en verantwoordelijkheden in het 
besluitvormingsproces. Artsen moeten zich dus bewust worden van deze overtuigingen, en 
welke rol deze spelen in hun gedrag in de spreekkamer.

Deliberate practice

De theorie van deliberate practice (doelbewust oefenen), ontwikkeld door Anders Ericsson, 
stelt dat vaardigheidstraining vooral effectief is als deelnemers zich bewust zijn van hun 
onbekwaamheid, gemotiveerd raken om hun gedrag te veranderen, en bereid zijn om 
herhaaldelijk na te denken over hun gedrag bij het toepassen van de nieuw verworven 
vaardigheid om er beter in te worden. Met andere woorden, het aanleren van complexe 
vaardigheden vereist niet alleen herhaalde oefening, maar ook herhaalde deliberatie (d.w.z. 
reflectie door de lerende, ondersteund door constructieve feedback van de begeleider). 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat communicatietraining in samen beslissen, inclusief 
reflectie op het eigen gedrag aan de hand van op video opgenomen consulten, in het begin 
confronterend kon zijn, maar een positief effect had op de motivatie van artsen om samen 
beslissen in hun eigen spreekkamer te implementeren, en op het gedrag van artsen in de 
spreekkamer. 

Contouren van toekomstige training

 Op grond van de resultaten van dit proefschrift, en rekening houdend met wat we uit de 
hierboven beschreven onderwijstheorieën weten, kunnen we de contouren schetsen 
van een effectieve opleiding van artsen in samen beslissen, zie ook Box 2 in de algemene 
discussie van dit proefschrift. Deze opleiding bestaat uit twee onderdelen: bewustwording 
en vaardighedentraining. Bewustwording is nodig omdat de resultaten van ons onderzoek 
laten zien dat de meeste artsen onbewust onbekwaam zijn in samen beslissen. Artsen 
kunnen zich bewust worden van hun onbekwaamheid in samen beslissen door kennis te 
nemen van de resultaten van dit onderzoek en van de onderdelen in het proces van samen 
beslissen en het belang daarvan. Naarmate artsen zich meer bewust worden van hun eigen 
besluitvormingsgedrag en hoe dit verschilt van samen beslissen (d.w.z. bewust onbekwaam 
worden in de vier fases van het competentiemodel), en wanneer zij aangemoedigd worden 
om na te denken over hun overtuigingen met betrekking tot besluitvorming en hun 
professionele identiteit als arts (de binnenste niveaus van het model van Bateson), zullen 
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zij meer gemotiveerd en in staat zijn om hun beslissingsgedrag in consulten met patiënten 
te veranderen. Als we zorgen voor voldoende reflectie en herhaling (zoals geadviseerd wordt 
door theorie van deliberate practice) verwachten we dat de training zal zorgen voor vergroting 
van de kennis en vaardigheden van artsen over samen beslissen en patiëntgerichte zorg, 
gestut door een versterkt bewustzijn over hun eigen rol en verantwoordelijkheden in het 
besluitvormingsproces. 

Conclusie

Hoewel de meeste patiënten en artsen aangeven dat ze samen beslissingen willen nemen, 
blijft de implementatie van samen beslissen een uitdaging. De toepassing van samen beslissen 
in de dagelijkse klinische praktijk moet en kan verbeterd worden. De artsen in de studies in 
dit proefschrift doen qua manier van besluitvorming niet wat ze denken dat ze doen, en dit 
komt waarschijnlijk omdat ze geen accuraat beeld hebben van wat samen beslissen precies 
inhoudt. Om dit te verbeteren is scholing nodig. Het opleiden van artsen in samen beslissen 
moet zich niet alleen richten op het aanleren van de complexe communicatievaardigheden 
die nodig zijn om de stappen in het proces van samen beslissen met de patiënt goed te 
doorlopen, maar zal zich ook moeten richten op de overtuigingen van de artsen over hun 
eigen rol in het besluitvormingsproces. Bewust oefenen met samen beslissen, inclusief 
reflecties en feedback op eigen gedrag (bijvoorbeeld door het gebruik van video-opnames), 
is nodig om de toepassing van samen beslissen in de praktijk te bevorderen. Het evalueren 
van en het reflecteren op eigen gedrag in opgenomen consulten blijkt zeer effectief te zijn in 
het veranderen van gedrag.

Door het doen van dit onderzoek en het schrijven van dit proefschrift ben ik mij bewuster 
geworden van mijn eigen gedrag in gesprekken met patiënten. Ik hoop, door te oefenen en 
te reflecteren op mijn eigen handelen, bewust bekwaam te worden in samen beslissen en 
daardoor bij te dragen aan meer patiëntgerichte zorg. Ik realiseer me dat ik heen en weer 
zal gaan door verschillende fases in het competentiemodel om dit doel te bereiken. Met dit 
proefschrift hoop ik zorgverleners te inspireren om samen met hun patiënten beslissingen te 
nemen in plaats van voor hun patiënten.

Als je iets wilt veranderen, begin dan bij jezelf – Mahatma Ghandi
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Dankwoord

Promoveren doe je niet alleen, dat doe je samen! 

Allereerst ben ik de deelnemende arts-assistenten dankbaar voor de waardevolle interviews. 
Daarnaast dank ik de medisch specialisten voor deelname aan mijn videostudie. Het was erg 
leerzaam om mee te mogen kijken in de spreekkamer van zoveel specialisten op verschillende 
afdelingen. In het bijzonder wil ik de patiënten bedanken die akkoord zijn gegaan met het 
opnemen van consulten in de spreekkamer. Zonder jullie bijdrage had ik dit onderzoek niet 
kunnen uitvoeren. 

Prof. dr. P.L.P. Brand, lieve Paul, jij bent mijn eerste promotor, maar eerlijk gezegd voel je meer 
als een mentor. Wat heb ik veel van jou mogen leren. Ik kon met vragen altijd bij je terecht.  
Ik mis onze gesprekken, maar gelukkig kom je soms nog langs om een kop koffie te drinken. Ik 
ben je erg dankbaar voor de goede begeleiding en ik hoop dat we in andere projecten blijven 
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Jij stelde kritische vragen vanuit jouw ervaring met de medische besluitvorming. Dit was 
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van de resultaten op een hoger niveau kwamen. Bedankt voor je scherpe blik! Hopelijk blijven 
wij elkaar tegenkomen in de wereld van de patiëntgerichte zorg. 

Lieve Wieke en Sanne, ik ben erg blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn en dat jullie me 
helpen met de feestelijke afsluiting van mijn promotie. Ik kan niet wachten om samen te 
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Lieve vriendinnen en vrienden, ook jullie zijn een belangrijke steun geweest in de afgelopen 
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Lieve pap en mam, het is zo lief om te zien hoe jullie klaarstaan voor ons allemaal en hoe 
jullie genieten van de kleinkinderen. Het was heerlijk om de afgelopen periode op woensdag 
bij jullie te zijn met Noortje. Jullie hadden dan een extra oppasdag en ik kon werken aan mijn 
proefschrift. Net als vroeger kreeg ik dan een bakje fruit en/of kibbeling, wat een verwennerij. 
Ik heb hier echt van genoten. Pap en mam, ik ben gek op jullie, heel erg bedankt voor de steun 
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Lieve Hans, je steunt me door dik en dun. “Lief, het komt goed”, dat lijkt een simpele zin 
met maar weinig woorden, maar voor mij was dit heel belangrijk. Het voelt zo goed dat jij 
altijd vertrouwen in mij hebt. En je hebt gelijk: mijn proefschrift is afgerond en het is goed 
gekomen. Bedankt voor je geduld en je steun lieve Hans, ik hou van jou. 

Lieve Noortje, onze vrolijke miep. Het leven is een feestje met jou erbij. Jij geeft mij energie 
en zorgt voor een gezonde mate van afleiding als er ‘stress’ is voor bijvoorbeeld het halen van 
een deadline. Vol trots en met een glimlach op mijn gezicht kijk ik hoe jij de wereld aan het 
ontdekken bent. Wij houden van je lieve Noortje.
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