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Dankwoord

Dit proefschrift zou er niet zijn geweest zonder de hulp van velen. Ik wil 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek bedanken.

Allereerst wil ik alle deelnemers aan SamenOud bedanken. Fijn dat 
zovelen bereid waren mee te doen, ondanks de vele vragenlijsten, en dat 
velen van jullie zo actief hebben bijgedragen aan SamenOud! 

Uiteraard wil ik ook de huisartsen van het eerste uur (Hofman, 
Neerken, Van Vliet, Sewuster, Mustafa, Veentjer, Gunsing, Savenije, Feis, 
Zevenhuizen, Hardieck, Steenstra, Beukema, Winter en Runsink) heel 
erg bedanken. Dank dat jullie het hebben aangedurfd om de deuren van 
jullie praktijken open te zetten en leiding te gegeven aan het hart van de 
interventie, het multidisciplinaire Ouderenzorg Team. Hierin zaten ook 
specialisten ouderengeneeskunde, waarbij veel dank uit gaat naar Anja 
en René. Ten slotte de casemanagers: wat hebben jullie enorm veel werk 
verzet. Beste Ariska, Anneloes, Catharina, Gelske, Grietje, Janine, Laura, 
Louki, Petra, Rebecca, Reiny, Saskia en Tineke, dank voor jullie geduld, 
inzet en enthousiasme. Uiteraard gaat ook mijn dank uit naar alle andere 
professionals en leidinggevenden die een rol hebben of zijn gaan spelen 
binnen SamenOud in zowel Groningen als Drenthe.    

Graag wil ik mijn promotoren, prof. dr. S.A.Reijneveld en prof. dr. 
H.P.H.Kremer bedanken. Menno, dank voor je tomeloze en gedreven 
inzet om het beste uit mij, en eigenlijk iedereen, te halen. Ongeacht 
weekdag en tijdstip ben je in staat scherpe feedback te geven op artikelen 
en structuur aan te brengen. ‘Less is more’ en ‘nice or needed’ zijn 
zinsneden die ik inmiddels kan dromen. Berry, jij was elke keer in staat de 
wetenschappelijke teksten te relateren aan de dagelijkse praktijk, meestal 
puttend uit eigen ervaringen. Jouw (zakelijk) realisme gecombineerd met 
een gezonde dosis humor en taalkritische houding zijn van grote waarde. 

Veel dank gaat uit naar mijn copromotor dr. K.Wynia. Klaske, ondertussen 
hebben we al een aardige geschiedenis die begon tijdens mijn studie 
Zorgwetenschappen. Toen zat jij in de laatste fase van jouw proefschrift 
en kijk waar je nu bent gekomen. Soms noemde je het geluk en jezelf een 
zondagskind; ik heb vooral bewondering voor jouw vasthoudendheid en 
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gedrevenheid. Dat heeft jou en SamenOud zo ver gebracht. Gelukkig ben 
je wel ‘gewoon’ gebleven en stond je deur altijd open en nog belangrijker, 
je stond altijd open voor onze inbreng.

De leden van de leescommissie, prof. dr. Buskens, prof. dr. Ahaus en prof. 
dr. Ruwaard, wil ik bedanken voor het kritisch lezen en beoordelen van 
dit proefschrift.  

Dan mijn zeer gewaarde teamleden. Sophie, wat fijn dat jij de afgelopen 
jaren mijn maatje bent geweest. Onze werkwijzen vulden elkaar prima 
aan en wat hebben we samen veel meegemaakt. Van het kopje koffie en 
thee met bosbessenbom bij het café voor in het ziekenhuis, tot de flitsende 
presentaties tijdens internationale congressen en van overlijdens tot 
geboortes. Ik ben heel blij en dankbaar dat jij mijn paranimf wilt zijn. Coen, 
jij bent een no-nonsens netwerker pur sang die een confrontatie ook niet 
uit de weg gaat. Jij bracht balans binnen ons team, hield de ontwikkelingen 
in de regio scherp in de gaten en zorgde er bovenal voor dat niemand 
‘welzijn’ vergat. Karin, jouw enthousiasme, ideeën en creativiteit hebben 
er mede toe bijgedragen dat bijna iedereen in Nederland (en daarbuiten) 
SamenOud kent. Beste Jade, dank voor je bijdrage in de communicatie 
en realiseren van de slotbijeenkomst in Veendam; iets waar je trots op 
mag zijn. Barth, hopelijk kijk jij met net zoveel voldoening en trots terug 
als ik op de trainingen die we samen hebben vorm gegeven en hebben 
uitgevoerd. Beste Karin en Margot, jullie kwamen beiden later bij ons 
team en op de kamer. Karin, dank voor je altijd nuchtere reflectie op de 
kleinere en wereldse zaken. Beste Margot, fijn dat je het stokje overneemt 
en verder gaat met het onderzoek. 

Graag wil ik ook een aantal co-auteurs bedanken. Berry, dank voor je hulp 
bij het opzetten van de studie, met name de randomisatie en het kritisch 
meedenken bij het aanpassen van de vragenlijsten. Thea, dank voor je hulp 
bij de kosteneffectiviteitsstudie; de computer staat nog steeds na te roken 
van alle analyses. Mogelijk dat we elkaar ooit zuidelijker tegenkomen, 
elk op pad met een holtkamper! Sijrike, dank voor de samenwerking wat 
betreft het kwalitatieve onderzoek en het artikel. Dan nog Roy en Josue. 
Zonder jullie specifieke statistische kennis en kunde had ik niet gekund. 
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Daarnaast waren jullie fijne ganggenoten, een van de weinigen waarvan 
de gesloten deur toch altijd open stond. 

Velen hebben geholpen met het verzamelen en ordenen van de enorme 
hoeveelheid gegevens. Nienke, zonder jou en jouw collega’s bij de afdeling 
Toegepast Gezondheidsonderzoek was dit alles nooit gelukt. Jouw inzet 
was en is van onschatbare waarde, net als jouw gulle en hartelijke lach. 
Tevens wil ik mijn naamgenoot ‘B’, Henriëtte, Hilde, Ineke, Kyra, Femke, 
Judy en Hanneke bedanken voor het plakken van stickers, nabellen van 
respondenten, invoeren van gegevens etc. Frits, dank voor de gigabytes 
aan gegevens en bovenal de leuke en gezellige gesprekken. Dank gaat 
ook uit naar Anne, Paul, Hugo, Alex, Richard, Floor, Bouwiena, Jannie en 
Tjaart. Een van de tastbare elementen die we tevens hebben ontwikkeld, 
voor zowel praktijk als onderzoek, is het Elektronisch Ouderen Dossier. 
Veel dank daarvoor gaat uit naar Jeroen, Folkert, Robbert, Anton en 
collega’s bij Bossers en Cnossen.

Dan nog alle collega’s van de afdeling Gezondheidswetenschappen. 
Beste Marieke, Manna, Vera, Karlien, Maaike, Femke, Griet-Anne, Hardy, 
Bas-sen, Berry en iedereen die ik nu niet genoemd heb, dank voor de 
gezelligheid en vele lunchwandelkilometers. Obbe, fijn dat we altijd bij je 
terecht konden en dank dat je je zo sterk hebt gemaakt voor SamenOud 
en ons team. 

Graag wil ik ook de reisgenoten van de studiereizen naar San Francisco 
en Londen bedanken voor hun enthousiasme, het delen van kennis en 
ervaring en zoeken naar verdere verbetering voor de zorg van ouderen. 
Beste Mathé, Sandra, Evelien, Marcel, Marinka, Jolanda, Edwin, Anita, 
Karin, Rick, Richard, Marga, Karlijn, Ria, Jannie, Bertien en uiteraard 
Ger; dank voor deze mooie herinneringen. Als laatste wil ik de managers 
en bestuurders van Zorggroep Meander, Tinten Welzijnsgroep, Menzis, 
Zilveren Kruis, Zorggroep Tangenborgh, Icare, gemeenten Stadskanaal, 
Pekela, Veendam en Emmen bedanken voor het vertrouwen in deze 
nieuwe vorm van zorg en begeleiding.  
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Beste families Uittenbroek en Onderwater, dank voor jullie belangstelling 
en support. Pap, wie had dit nu ooit gedacht, die ooit zo zoekende en (ver)
dwalende puber die jullie als ouders heel wat hoofdbrekens heeft gekost, 
heeft een proefschrift geschreven! Wat ben ik dankbaar dat jullie er altijd 
voor mij waren, ook in moeilijke tijden. En wat was het afgelopen jaar een 
moeilijke tijd. Ik had het jou en mam zo gegund samen oud te worden. 
Helaas mocht het niet zo zijn en hebben we 4 maart 2016 afscheid van 
haar moeten nemen. Ik ben heel trots op hoe jij je hier doorheen slaat; 
dat helpt ons ook het blijvende gevoel van verlies te dragen. Robbert, 
Remco en Peter, fijn dat we gedurende de afgelopen jaren, ondanks onze 
drukke levens, geregeld tijd hadden voor een ‘broertjesavond’ en elkaar 
virtueel tegen de schenen konden schoppen en met pistooltjes konden 
spelen. Ook de lunchwandelingen door Groningen waren een welkome 
afleiding. Het liefst had ik jullie alle drie naast me hebben staan, en ben 
blij dat jullie door Remco als paranimf laten vertegenwoordigen. 

Lieve Marije, dank voor je geduld. Niet alleen tijdens dit proefschrift, 
maar al vanaf het moment dat ik had bedacht dat ik toch graag verder 
wilde studeren. Sindsdien is er geen jaar voorbij gegaan dat ik of van baan 
wisselde, weer een nieuwe studie volgde of zoals nu, promotieonderzoek 
deed. Zonder jou was dit alles niet mogelijk geweest. Zeker omdat we 
bij elk van die stappen ook het gezin wisten uit te breiden. Ik ben je 
enorm dankbaar en houd zielsveel van jou. Kas, Loes en Toon, jullie zijn 
de kersen op onze taart. Fijn dat jullie, bewust of onbewust, helpen om 
alles te relativeren. Jullie dwongen me om thuis thuis te zijn, te spelen 
met lego, poppen en autootjes. Een betere afleiding voor al die eentjes en 
nullen, a-tjes en b-tjes, kon ik me niet wensen. 
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Lieve mama, ik weet dat jij ergens, waar dan ook, net zo trots bent als ik 
op jou. Deze is voor jou!

I walked across an empty land
I knew the pathway like the back of my hand
I felt the earth beneath my feet
Sat by the river and it made me complete
Oh simple thing where have you gone
I’m getting old and I need something to rely on
So tell me when you’re gonna let me in
I’m getting tired and I need somewhere to begin




