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Dankwoord

Als ik terugkijk op de periode waarin ik mijn proefschrift heb geschreven dan is dat een 
periode waarin veel gebeurd is, privé en werk gerelateerd. Voor mij was het een leuke en 
drukke periode, waarin ook af en toe een beroep gedaan werd op mijn stressbestendigheid 
en doorzettingsvermogen. Gelukkig heb ik met de nodige humor en relativeringsvermogen 
een aantal hobbels goed kunnen nemen. 

Het schrijven van een proefschrift doe je niet alleen. Veel mensen hebben het mogelijk 
gemaakt dat ik een dergelijk traject kon doorlopen en hen ben ik dank verschuldigd. 

Allereerst wil ik de deelnemers aan het onderzoek bedanken voor het invullen van de 
vragenlijsten en hun bijdrage aan de ontwikkeling van het revalidatieprogramma. Zonder 
hun medewerking en hun feedback was dit proefschrift er niet geweest. 

Een aantal mensen wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de opzet van het 
onderzoek, het analyseren van de resultaten en het schrijven van de artikelen. 

Als eerste wil ik mijn beide co-promotoren, dr. C.P. van der Schans en dr. J.E.H.M. 
Hoekstra-Weebers bedanken voor de bijdrage die zij elk op hun eigen manier hebben 
geleverd. Cees, jij hebt mij in het onderzoekswereldje betrokken, wat voor mij een openbaring 
was. Ik wil je bedanken voor je deskundige, inhoudelijke begeleiding en de wijze waarop je 
mij in dit traject tegemoet getreden bent: open, eerlijk en vol vertrouwen in een goede afloop. 
Als steun en toeverlaat kon ik op de lastige momenten altijd een beroep op je doen, wat ik erg 
gewaardeerd heb. Het is prettig met je te mogen samen werken. Josette, je bent later in dit 
traject gestapt en ik denk dat ik mijn promotie niet had kunnen afronden zonder jouw hulp. 
Je hebt ontzettend veel tijd en energie in mijn proefschrift gestoken en daarvoor ben ik je erg 
dankbaar. Ik heb veel van je geleerd op het gebied van schrijven en analyseren en ik herinner 
me de leuke gesprekken over de interpretatie van de data en de verwoording daarvan. Verder 
heb ik je leren kennen als een betrokken en gezellig mens, wat ook onze gezamenlijke 
congresbezoeken in Banff en Venetie extra leuk maakte. Cees en Josette, als dagelijkse 
begeleiders waren jullie de sleutelfiguren voor mij: heel veel dank.

Mijn eerste promotor, Prof. dr. K. Postema. Beste Klaas, als hoofd van de afdeling 
Revalidatie van het UMCG heb je de rol van Prof. Eisma overgenomen, ook binnen dit 
promotietraject. Op geheel eigen wijze heb je invulling aan deze rol gegeven en ik wil je 
bedanken voor het vertrouwen dat je mij hebt gegeven omtrent de afronding van mijn 
proefschrift. Daarnaast heb je zorggedragen voor regelmatige overlegmomenten, die de 
inhoud van het proefschrift en de samenwerking ten goede kwamen. Ik heb vertrouwen in 
onze toekomstige samenwerking met betrekking tot onderzoek en ben benieuwd wat we op 
dat gebied samen kunnen doen. 

Mijn tweede promotor, Prof. dr. R. Sanderman. Robbert, jou bedank ik voor je altijd 
positieve attitude ten aanzien van mijn proefschrift. Je hebt me altijd het gevoel gegeven 
dat het wel goed kwam met dat proefschrift en je weet niet half hoe belangrijk dit is. Ook 
waardeer ik je brede wetenschappelijke belangstelling en je hulp tijdens de diverse fasen 
van het onderzoek. Je vermogen om in grote lijnen te denken en je professionele opstelling 
hebben me goed geholpen tijdens dit traject. 
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Mijn derde copromoter, dr. R.Otter. Renee, als directeur van het ikn heb jij de voor-
waarden gecreëerd om dit proefschrift überhaupt mogelijk te maken. Dank zij jouw 
inspanningen is een samenwerkingsverband met het - toen nog Revalidatiecentrum 
Beatrixoord en het azg - tot stand gekomen. Verder kreeg ik, via een detachering vanuit het 
ziekenhuis naar het ikn, de mogelijkheid het revalidatieprogramma te implementeren en 
het onderzoek naar de effecten ervan uit te voeren. Tot het eind toe heb je mij gesteund in de 
realisatie van een proefschrift dat van belang is voor de oncologische zorg. Dank daarvoor. 

Een aantal mensen heeft zich in de aanvangsfase van het project ingespannen om het 
revalidatieprogramma zo goed mogelijk van de grond te tillen. Prof. W. H. Eisma en  
drs. H. Piersma, beste Willem en Henk, dank voor jullie hulp bij de PR en het realiseren van 
de financiering, die uiteindelijk tot stand kwam via een gezamenlijk jubileum van de Rotary 
en KWF kankerbestrijding. Prof. dr. J.H. Arendzen en drs. B. Grol, beste Hans en Brigit, 
dank voor het delen van jullie inhoudelijke kennis en organisatorische ondersteuning bij 
het ontwikkelen en implementeren van het revalidatieprogramma. Ik heb jullie hulp als 
waardevol, plezierig en leerzaam ervaren. 

Vele mensen waren betrokken bij de opzet en uitvoering van het multidisciplinaire 
revalidatieprogramma, de onderzoeksmetingen en de ontwikkel/implementatie fase van het 
fysieke zelfmanagement programma. Zonder compleet te kunnen zijn wil ik de volgende 
mensen bedanken: Rob Bertram, Marjon Houwerzijl, Marijn Favejee, Diana Vos, Majorie 
Klein-Herenbrink, Ellis Wilts, Tineke Terpstra, Grieteke Jonker-Pool, Henk Hummel, 
Truus van der Werf, Pim Meijler, Berend Meijerink, Marielle van der Zee, Ria Bakker, 
Inge Boonstra, Marleen Schönherr, Dirkje Stoltenborgh, Fredrike Heuvel, Marcel ten 
Wolde, Anke Kooistra, Hanneke Wasser, Riemie Kalsbeek, Mieke Oosterwijk, Therese van 
Hoogdalem, assistenten van de hart/longfunctieafdeling van het UMCG en het Centrum 
voor Revalidatie, medische specialisten en huisartsen die patiënten naar het programma 
hebben verwezen, en alle anderen die op enige wijze bij het programma betrokken waren. 
Allen dank voor jullie inzet. 

Ook wil ik drs. R. Stewart bedanken. Roy, tijdens mijn promotietraject ben ik een aantal 
keren bij je geweest voor statistische problemen. In plaats van me dan een kant en klare 
oplossing te bieden – waar ik stiekem op hoopte – liet je me vaak zelf nadenken. Hierdoor 
heb ik heb veel van je geleerd en bovendien heb ik van jou als persoon genoten! 

Naar mijn paranimfen wil ik ook een woord van dank uitspreken. Boukje, dank je voor je 
vriendschap die al bijna 20 jaar bestaat. We hebben samen al vele ‘life events’ meegemaakt, 
en ik vind het fijn dat je ook bij dit ‘event’ als paranimf betrokken wilt zijn.  

Marrit, volgens mij ben je al een aantal keren mijn kamergenoot geweest, en het 
wordt elke keer leuker! Jou gezelligheid, humor en relativeringsvermogen hebben mijn 
promotietraject een stuk leuker gemaakt. Ik ben dan ook erg blij dat je nu als mijn paranimf 
wilt optreden en ik hoop dat we nog lang bij elkaar betrokken blijven.

De leden van de leescommissie, Prof. dr. J.A. Langendijk, Prof. dr. J.H.B. Geerzten en  
Prof. dr. H.B.M. van de Wiel, wil ik bedanken voor de vlotte en zorgvuldige beoordeling van 
het manuscript. 

Dankwoord
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Een aantal mensen is betrokken bij de Oncorev-studie, de landelijke multi-centre 
vervolgstudie waarin het effect van multidisciplinaire oncologische revalidatie op de 
kwaliteit van leven wordt vergeleken met fysieke training en een (wachtlijst)controle groep. 
Anne en Irene, mede-onderzoekers, ik wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking. Ik 
heb het als erg leuk ervaren en ik heb veel van jullie geleerd. De gesprekken die we hebben 
gevoerd over de verschillen tussen multidisciplinaire revalidatie en fysieke training, de 
problemen rondom het te hanteren design en het analyseren van de data zullen me nog 
lang bij blijven. Dr. W. Ros en Prof. dr. B. van de Borne, beste Wynand en Bart, dank 
voor het delen van jullie expertise op het gebied van psychosociale ondersteuning van 
kankerpatiënten en het onderzoek hiernaar. Prof. dr. Wim Trijsburg wil ik postuum 
bedanken voor zijn begeleiding en zijn altijd positieve inbreng tijdens de Oncorev- 
projectgroepvergaderingen. Helaas kan hij de eindproducten van deze studie niet meer 
meemaken, maar hij blijft tot het einde toe ‘aanwezig’. 

Een aantal mensen op het umcg ben ik veel dank verschuldigd. Ook al waren zij niet direct 
inhoudelijk bij het project betrokken, zonder hen had ik niet de mogelijkheid gehad mijn 
promotietraject te starten en het naar behoren af te ronden. Paul Nijkrake, beste Paul, ik 
heb het al vaker tegen je gezegd: in het umcg zijn vele mogelijkheden, maar je moet ze wel 
zien en benutten. Jij hebt, als direct leidinggevende, mij deze mogelijkheden letterlijk en 
figuurlijk aangereikt. Je hebt mij altijd aangemoedigd om me inhoudelijk en persoonlijk 
te ontwikkelen en dit blijf je maar doen. Je hebt me zelfs de gelegenheid geven een eigen 
onderzoekslijn voor de discipline Fysiotherapie neer te zetten en deze uit te bouwen, wat 
ik een geweldige uitdaging vind. Ik heb op procesmatig gebied zeer veel van jou geleerd en 
waardeer je als mens enorm. Dank je voor de samenwerking tot nu toe. 

Dr. P.U. Dijkstra, beste Pieter, collega fysiotherapeut en epidemioloog: de jaren die ik als 
kamergenoot met jou heb doorgebracht, waren zeer waardevol. We hebben vele gesprekken 
gevoerd over methodologische en statistische onderwerpen, wat voor mij altijd leerzaam is 
geweest. Dit samen met je verzorgende karakter en je humor, maakt dat ik me thuis voel op 
onze kamer. 

Drs. S. Meijer, beste Stella, al jaren werk ik met jou samen om het onderzoek van de 
discipline Fysiotherapie op een hoger niveau te brengen. Ongemerkt deed ik daarbij kennis 
op die ik weer voor mijn eigen onderzoek gebruikte en vice versa. Bedankt voor de tot nu 
inspirerende samenwerking. De andere collega´s van het umcg wil ik heel hartelijk bedanken 
voor hun collegialiteit en loyaliteit. Hierdoor wordt een promotietraject een stuk aangenamer. 

Ook de collega’s van het ikn wil ik bedanken: de Marrits, Ali, Lucienne, Christa, Ellen, 
Marjan, Carolina, Michael en alle anderen: bedankt voor jullie collegialiteit, jullie 
ondersteuning en je belangstelling tijdens mijn promotietraject. Gery, jou wil ik speciaal 
bedanken voor het ontwerpen van het herkenbare logo. En Stacey: bedankt voor de 
gezelligheid als kamergenoot en je hulp bij vertaalkwesties. 

Mijn collega’s van de Verenigde Integrale Kanker Centra wil ik bedanken voor de 
samenwerking rondom de landelijke implementatie van het revalidatieprogramma Herstel 
en Balans. In de afgelopen jaren hebben we, al was het niet altijd even gemakkelijk, het 
revalidatieprogramma in diverse centra met succes geïmplementeerd. Toch valt er nog veel 
te doen in de oncologische revalidatie en ik wil jullie daar veel succes bij wensen. 

Dankwoord

Herstel en Balans.indb   147 25-7-2007   15:06:03



��8

Andere collega onderzoekers, Joke, Gea Annemieke, dank voor jullie gezelligheid in Banff 
en voor jullie inhoudelijke input tijdens onze artikelbesprekingen en presentaties. Barbara, 
ook jij bedankt voor je hulp bij het vertalen. 

Lieve vrienden en familie, jullie wil ik bedanken voor de steun die jullie me elk op je eigen 
manier hebben gegeven. Jullie betrokkenheid en gezelligheid buiten het werk hebben me 
door de soms lastige tijden heen geholpen: dank je wel allemaal!  

Nico, heel hartelijk bedankt voor de wijze waarop jij mijn proefschrift hebt vormgegeven. 
Volgens mij is dit niet alleen reclame voor mij, maar ook voor jezelf. 

Hans en Tineke, ik bof natuurlijk ontzettend met Richard, maar jullie als schoonouders 
doen het ook niet slecht: dank voor de gezelligheid en het vele lekkere eten van de 
afgelopen jaren: het lijkt me goed dat we dit gewoon continueren.

Pap, jouw eeuwige ‘waar een wil is, is een weg’, riep vroeger regelmatig weerstand bij me 
op, maar blijkt ook nu weer de waarheid. Inmiddels ben ik het dus met je eens. Dank dat je 
er altijd voor me bent. 

Mam, jammer dat je er niet meer bij kon zijn, ik denk dat je had genoten.

Lieve Richard, een proefschrift schrijven kun je leren. Wat ik voor jou voel, kan ik echter 
nog steeds met geen pen beschrijven. Fijn dat je jouw leven met mij wilt delen! 

Lauren, lieverd, jij hebt me laten zien dat er meer is dan promoveren; namelijk al het 
andere… 

Dankwoord
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