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Dankwoord

Het dankwoord − de lezers van de afzonderlijke gepubliceerde artikelen buiten beschouwing 

gelaten- is vaak het meest gelezen stukje van het proefschrift. Eigenlijk is het maar een vreemd 

onderdeel. Een stratenmaker bedankt immers ook niet ceremonieel zijn collega’s, zijn manager, 

ouders en vriendin als de oprit er mooi in ligt. Terwijl een proefschrift toch vooral het geschreven 

eindproduct is van de klus die je hebt mogen uitvoeren. Maar vooruit, het is ontegenzeggelijk waar 

dat veel van het werk niet tot stand was gekomen zonder de bijdrage van bepaalde personen. 

Deze personen ben ik daar bovendien ook oprecht dankbaar voor.

Te beginnen met het promotieteam, mijn promotoren prof. dr. M.Y. Berger, prof. dr. G.H. de Bock 

en copromotor dr. A.J. Berendsen. 

Om met de laatste te beginnen. Annette, vanaf dag 1 konden we goed vinden. Daarnaast zorgde 

je voor de nodige inhoud in het onderzoek. Jij keek altijd met de bril van de huisarts naar mijn 

schrijfwerk, iets dat vaak nodig en erg nuttig was. Hoewel ik soms moedeloos werd van weer een 

ronde commentaar, werd het dankzij jouw oog voor detail steeds weer beter. Ik heb de afgelopen 

jaren veel van je geleerd en bovenal erg plezierig met je samengewerkt. 

Truuske, je werd eigenlijk pas op de valreep mijn tweede promotor. Toch was je vanaf het begin 

betrokken bij al het werk. Ik vergeet niet snel dat je bij mijn eerste artikel voorstelde om toch 

andere statistiek te gebruiken, terwijl het artikel in mijn hoofd al klaar was. Dat was even slikken, 

maar ik ben blij dat we dat toen gedaan hebben. Jouw kritische blik heeft dit proefschrift veel 

beter gemaakt. Maar ook konden we snel en prettig samenwerken, waar het mooie review over 

het patiëntenperspectief het bewijs van is.

Marjolein, je was een heel fijne promotor. Jouw kritische blik, maar vooral de kennis over 

de huisartsgeneeskunde en de zorg hebben dit proefschrift gemaakt tot wat het is. Met je 

kritische vragen en opmerkingen bij mijn overpeinzingen op papier dwong je me om scherp 

en academisch te redeneren. Daarnaast heb ik onze gesprekken over het onderzoek altijd zeer 

inspirerend gevonden.

Verder was dit onderzoek er vanzelfsprekend niet geweest zonder de medewerking van de 

huisartsenpraktijken van het Registratienetwerk Groningen. Mijn dank aan deze praktijken, met 

name de assistentes die altijd behulpzaam waren tijdens het dossieronderzoek, is dan ook groot. 

Maar ook Carriene en Feikje kunnen hier niet onvermeld blijven. Voor het ontwerp van de studie 

en het aanleveren van alle data. Feikje, je leverde niet alleen de data maar dacht ook altijd kritisch 

mee over de (on)mogelijkheden ervan. En natuurlijk dank ik hierbij de patiënten die hebben 

deelgenomen aan de interviews. 
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De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J.A. Gietema, prof. dr. E. Buskens en prof. dr. 

J.W.M. Muris wil ik hierbij hartelijk bedanken voor hun bereidheid dit proefschrift te beoordelen 

en hun waardevolle opmerkingen.

Verder natuurlijk dank aan alle medeauteurs voor de verschillende publicaties. Aan alle studenten 

die hun bijdrage hebben geleverd aan dit project. Aan alle collega’s op de afdeling voor hun 

waardevolle tips, gezellige koffieloopjes, roddelmomentjes en avondjes in de Toxbar tijdens de 

retraite. Aan mijn partij- en fractiegenoten die altijd flexibel waren als ik weer eens vanwege een 

congres niet bij een actie, demonstratie of vergadering kon zijn. Aan mijn dungeons and dragons 

vrienden voor de noodzakelijke realiteit buiten de realiteit. 

Een paar mensen wil ik speciaal noemen. Amrit, voor het meelezen van het manuscript en het 

verbeteren van het Engels. Maar ook vanwege de nooit aflatende kritische vragen tijdens de 

vele avonden tot in de kleine uurtjes. Natuurlijk mijn paranimfen, Onni en Nicolien. Onni, de 

sociale smeerolie. Omdat je al het reilen en zeilen weet, het altijd gezellig maakt en vanwege de 

salmiakballen. En natuurlijk Nicolien voor wat familiaire nuchterheid die vast broodnodig is bij 

ceremonies als deze (of toekomstige). En wie Nicolien zegt, zegt ook pap, mam en Pim. Dankzij 

een fijn gezin en een fijn thuis behoorde studeren en nu promoveren tot de mogelijkheden. 

En last but not least natuurlijk ook mijn lieve vriendin Lisa, voor je interesse en liefde, waardoor 

thuiskomen van werk altijd nog het leukst blijft.
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