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“S’il n’y a plus rien à faire, tout reste à faire” 
Thérèse Vanier 

 
 

Eindelijk is het moment aangebroken. De laatste bladzijden van mijn proefschrift zijn 
een feit. Het iets meer dan drie jaar hard labeur, inclusief de laatste maanden met de 
zwaarste loodjes om terug de praktijk in te stappen en tegelijk de laatste zaken af te 
ronden, is voorbij. Nu krijgt u misschien de indruk dat ik alleen hard heb gewerkt de 
voorbije jaren, maar dat wil ik graag weerleggen door volgende mensen stuk voor stuk 
te BEDANKEN. Elk op hun manier hebben ze mijn leven heel wat aangenamer 
gemaakt en mij zo ook ten volle laten genieten van de afgelopen drie jaren. Ze zijn 
voorbij gevlogen en ik kijk er heel dankbaar op terug. 
[For the English-speaking readers, the last three years have been years of hard work 
for my PhD, but I have enjoyed them to the fullest, because of so many nice people that 
were there for me. I would like to THANK some of them in person below.] 
 

First of all, I would like to THANK all the patients, family members, caregivers and 
researchers who filled in the questionnaires. Without your time and effort this thesis 
would not have any data to build on. 
 

Ten tweede wil ik graag mijn promotoren bedanken. Prof. dr. Francke, lieve Anneke, ik 
herinner me nog steeds mijn sollicitatiegesprek vanuit Bolivia. De efficiënte indruk die 
je toen op me maakte, blijft tot op heden bestaan. BEDANKT voor je kordate, 
detaillistische, maar toch ook realistische aanpak en vooral de snelle feedback op al 
mijn “schrijfsels”. Ik heb heel veel van je opmerkingen geleerd. Je gevatheid om dingen 
kort maar correct te formuleren neem ik alvast heel graag mee in mijn verdere 
carrière. DANKJEWEL ook prof. dr. Deliens, beste Luc. Ook al was het door je volle 
agenda vaak schipperen tussen Amsterdam, Brussel, Gent of elders ter wereld, toch 
zorgt die internationale “bevlogenheid” van jou er ook voor dat je een zeer brede kijk 
hebt op de dingen. Dat weidse perspectief kwam zeker van pas bij mijn onderzoek. Ik 
ben je dan ook heel dankbaar voor al je feedback en de babbels in de wandelgangen, 
op de trein of in de luchthaven. Een Gentse MERCI ook aan prof. dr. Van Den 
Noortgate. Ook na al die jaren van samenwerken blijft het soms wat ongemakkelijk om 
jou Nele te noemen, omdat onze samenwerking reeds in mijn studententijd startte. 
Mijn eerste stappen in het onderzoek zette ik bij jou, en al zet ik mijn huidige stappen 
niet in Gent, toch ben ik je enorm dankbaar voor alle kansen die je me gaf. Zonder jou 
was dit boekje er niet geweest, want jij maakte me attent op deze vacature. Ik koester 
heel veel respect voor jouw multitasken op werkvlak, maar ook daarnaast. Ik hoop je 

te blijven zien op congressen en zeker ook in mijn verdere carrière als arts. GRAZIE 
anche al prof. Guido Miccinesi, per la supervisione durante i fantastici 6 mesi passati a 
Firenze. Mesi nei quali ho approfondito la mia conoscenza dell'epidemiologia, della 
cultura italiana e di me stessa. GRAZIE INFINITE per aver condiviso con me i tuoi 
stimolanti pensieri filosofici sulla ricerca, la medicina, la vita. 
 

Ook de leden van de promotiecommissie, prof. dr. Gerrit van der Wal, prof. dr. 
Francois Schellevis, prof. dr. Cees Hertogh, prof. dr. Diana Delnoij, dr. Yvonne Engels 
en dr. Hein van Hout, wil ik graag BEDANKEN, om tijd te maken in hun drukke 
agenda, voor hun kritische blik bij het eerste beoordelen van het manuscript een paar 
maanden geleden, maar ook om me binnenkort het vuur aan de schenen te leggen bij 
de verdediging.  
 

I would also like to THANK the many co-authors whom I had the pleasure to work 
with in these three years. MERCI dr. Kathleen Leemans, voor je aanzet voor de review, 
voor de vele gedachtewisselingen, het delen van interessante artikels en de gezellige 
babbels. Veel succes met het implementeren van de “Vlaamse indicatoren”. 
DANKJEWEL ook aan dr. Susanne Claessen, om me wegwijs te maken in de wereld 
van het EMGO+, maar ook van de kwaliteitsindicatoren; fijn dat ik steeds bij je terecht 
kon. BEDANKT prof. dr. Joachim Cohen, voor je kritische blik, en de sympathieke 
ontmoetingen bij congressen en andere bijeenkomsten. DANKJEWEL ook dr. Roeline 
Pasman en prof. dr. Bregje Philipsen. Het was een waar genoegen in “jullie 
onderzoeksgroep” te mogen werken. Ook al waren jullie niet mijn rechtstreekse 
supervisoren, toch waren jullie steeds geïnteresseerd in mijn werk. BEDANKT ook 
voor de begeleiding tijdens de “schoolreisjes” die we de laatste jaren maakten. MERCI 
ook aan prof. Lieve Van den Block, niet alleen voor je kritische reflecties op mijn 
manuscripten, maar ook voor de spontane gedachtewisselingen over onderzoek, 
geneeskunde en carrière. GRAZIE per leggere i manoscritti, dr. Andrea Bonacchi e dr. 
Andrea Salvetti y GRACIAS por tu colaboración estadística crítica, dr. Jose Lozano 
Alonso. DANKJEWEL dr. Gé Donker en dr. Sarah Moreels om steeds de tijd te nemen 
mijn manuscripten kritisch door te nemen. DANKJEWEL dr. Jenny van der Steen, voor 
je neus voor detail, je enthousiasme, het meedenken en meeleven. BEDANKT dr. 
Francisca Galindo Garre, voor je statistische expertise en enthousiaste hulp bij de 
ingewikkelde analyse, die je een stuk begrijpelijker wist te maken. BEDANKT ook 
prof. dr. Riekie de Vet, voor je statistische kennis en snelle respons. DANKJEWEL ook 
dr. Gwenda Albers, om na het collega-zijn in Amsterdam ook EURO IMPACT-collega te 
worden. Fijn om ook samen aan mijn laatste artikel te werken. Ik hoop dat onze paden 
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nog meer mogen kruisen nu ik weer op Belgische bodem woon. THANK YOU VERY 
MUCH to the EURO IMPACT consortium members. It was nice and inspiring getting to 
know you and to learn from your different backgrounds in all the courses and 
meetings during the project. 
 

Wat zouden die drie jaar geweest zijn zonder mijn fijne collega’s van de “dode hoek” 
op de o zo verre vijfde verdieping? Lieve Gwenda, Susanne, Ria, Martijn, Mariska, 
Linda, Annicka, John, Isis, Pam, Janneke, Malika, DANKJEWEL voor de fijne momenten 
op het werk, maar ook daarbuiten op congres of op de Nederlandse Sinterklaasfeestjes 
op 5 december. BEDANKT voor jullie steun en het vele sparren, kritisch meedenken in 
de journal clubs en QUEST meetings en nog zoveel meer. Dear Natalie and Emily, 
THANKS for your English wit, for the critical comments, and for sharing all your 
travelling and moving experiences. Een SPECIALE DANKJEWEL voor mijn 
kamergenoten, Matthijs, Eva en Sandra. Eva, jij volgt verder nog in dit dankwoord, 
want ik ben heel blij dat je mijn paranimf wil zijn. Matthijs, jou wil ik bedanken voor je 
luisterbereidheid, voor het statistisch meedenken en voor het reflecteren over de 
grens tussen onderzoek en praktijk. Ik kijk al uit naar jouw boekje, succes met 
afronden. Dear Sandra, OBRIGADO for all your feedback, both considering my 
manuscript, research and life. I wish you all the best in your post-doc career and hope 
to meet somewhere in the years to come.  
Graag wil ik nog een paar EMGO collega’s bedanken, die niet bij levenseinde horen, 
maar toch een plaatsje verdienen in dit dankwoord. THANKS A LOT Steve, voor de 
filosofische koffies en voor het kritisch nadenken over onderzoek en andere 
belangrijke en minder belangrijke dingen in het leven. DANKJEWEL ook aan Joppe en 
Caroline, voor het mee-organiseren van het SG-uitje. Het was een fijne tijd, en jullie 
steun en medeleven in de laatste maanden Amsterdam vond ik enorm gezellig.  
Voor de praktische ondersteuning gaat mijn DANK ook uit naar de mensen van het 
secretariaat en logistiek, Inge, Trees en Brahim, DANKJEWEL voor jullie warme steun. 
DANK ook aan Nadine, voor je medeleven en het vinden van gaatjes in Lucs agenda. 
Ook een WARME DANKJEWEL aan de Brusselse/Gentse collega’s die ik vaak op mijn 
pad kruiste. Fijn om steeds te kunnen bijkletsen over onderzoek, maar ook over 
clichés en daadwerkelijke verschillen tussen Nederland en België. 
Of course, my international EURO IMPACT colleagues, Winne, Nicole, Yolanda, Lara, 
Evie, Martin, Ebun, Katrien, Bárbara, Liesbeth, David and Elene, all deserve a THANK 
YOU in this acknowledgement. I am not going to write THANK YOU in all your 

languages, but I am really grateful that I had the chance to meet you all during this 
project. 
Onder mijn “collega’s” wil ik graag ook dr. Ruth Piers noemen. Al zijn we tot nu toe 
geen “echte” collega’s geweest, omdat ik ben uitgeweken naar andere oorden, toch 
heb ik enorm van onze samenwerking en je enthousiasme genoten bij mijn eerste 
stappen in het wetenschappelijk onderzoek. BEDANKT voor je steun op afstand, ook 
na al die jaren! 
Graag wil ik ook mijn nieuwe collega’s van het Orbis Medisch Centrum in Sittard 
bedanken. DANKJULLIEWEL voor jullie warme welkom en het medeleven in de 
laatste maanden.  
 

I would like to THANK the friends I had in Amsterdam. Stijn, het was fijn jou in het 
eerste jaar als huisgenoot te hebben in de Balistraat. Gezellig samen koken, wat 
kletsen. Gelukkig ben je nu aangetrouwde familie en deel je voortaan deze momenten 
met mijn lieve nicht Leen! Lieve Seline, zonder jou was het eerste jaar in Amsterdam 
nooit hetzelfde geweest. DANKJEWEL voor de fijne avonden in oost en west, voor het 
gezelschap tijdens de muzikale momenten in het Concertgebouw, voor gezellige 
babbels, de opkikkers en de verwondering om de verschillen tussen Vlamingen en 
Nederlanders. I would also like to THANK Lars and Leila, for the year in their house 
and for the warm friendship and interest they kept in my work and life. GRAZIE 
MILLE dear Federica and THANKS A LOT Rob, for the nice dinners we had in our 
apartments, or mostly Federica’s actually. Nice to share interests in mice, research, 
culture, and moving around the world. Good luck in London and Paris! 
 

Lieve vriendinnen en vrienden op afstand, of nu wat dichterbij, en in het bijzonder 
Annelies, Annemie, Anne-Sophie, Helena, Kim en Nathalie, BEDANKT voor jullie 
‘grootse’ momenten, waar ik soms zelfs letterlijk ‘getuige’ van mocht zijn en steeds 
weer een goede gelegenheid vond om even naar België af te reizen: de huwelijken, de 
geboortes van jullie kinderen, de nieuwe huizen… Jullie lachten met me toen ik 
vertrok en zeiden dat het wel allemaal zo’n vaart niet zou lopen, maar ik heb zeker 
nog een achterstand in te halen! Speciaal een DIKKE MERCI aan Anne-Aurélie, om 
samen met mij de eerste stappen in het wetenschappelijk onderzoek te zetten tijdens 
onze master thesis, hetgeen voor mij de springplank heeft gevormd naar de voorbije 
drie jaar, DANK daarvoor. 
 

Lieve familie, bomma, tantes, nonkels, neven en nichten, maar ook lieve schoonfamilie, 
Steven, Evelien, Koen en Isabelle, DANKJULLIEWEL voor jullie interesse, steun, 
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vertrouwen in de toekomst en medeleven. In het bijzonder SPECIALE DANK aan 
André en Rosette, lieve schoonouders, voor het “kaboutertje spelen” in ons 
huishouden, nu het de laatste maanden bijzonder druk was met het combineren van 
“kliniek” en nog de laatste loodjes onderzoek. Een LIEVE DANKJEWEL ook voor Cas, 
Lieke, Roos, Nona, Fiel en Pelle, omdat jullie kindersnoetjes zonder dat jullie het weten 
een fijne afleiding voor me zijn. 
 

Lieve paranimfen, lieve Eva en Leen. Eva, vanaf dag één voelde ik me helemaal 
welkom bij jou. Ook bij jou en Tomek thuis stond de deur steeds open. BEDANKT voor 
de warme en lieve persoon die je bent! Het stond dan ook al lang vast dat je mijn 
paranimf zou worden en dat ik ook op je creativiteit beroep zou doen voor de cover 
van dit boekje. We hebben er lang samen over nagedacht, maar de warmte die 
palliatieve zorg zou moeten bieden en de Latijnse “mantel” waar “palliatief” van komt, 
zijn prachtig uitgebeeld in de warme deken op mijn boekje. Ook al zijn de 
verschillende vormen van palliatieve zorg soms een ware lappendeken, en is er ook 
wol van mindere kwaliteit bij, toch hoop ik dat mijn werk iets kan bijdragen aan 
betere kwaliteit van palliatieve zorg in de toekomst.  
Lieve Leen, ook jou vroeg ik als paranimf, omdat je een ware steun voor me bent 
geweest de voorbije drie jaar. Het weekendje Berlijn kwam net op het juiste moment 
en heeft een waar keerpunt voor me gevormd. Onze volgende citytrip samen is 
Amsterdam voor de verdediging van mijn proefschrift, maar hopelijk volgen er nog 
vele. DANKJEWEL dat je er steeds voor me bent!  
 

Graag wil ik ook mijn gezin bedanken. Lieve mama en papa, een SUPERDIKKE MERCI 
om me onbewust te stimuleren steeds het avontuur te zoeken, daar dan kritisch 
vragen bij te stellen en er zo voor te zorgen dat ik steeds weloverwogen keuzes maak. 
Al zijn het niet steeds de gemakkelijkste keuzes! Het was fijn bij jullie op te groeien, al 
hebben ook Stijn en Nele daar vast en zeker mee te maken, DANKJULLIEWEL daarom 
lieve broer en zus om me ook op afstand steeds een thuisgevoel te blijven bezorgen. 
En laat ik vooral ook de nieuwe aanwinsten in de familie niet vergeten: lieve Lien en 
neefje/nichtje-op-komst, BEDANKT dat jullie er zijn! 
 

En last but not least, DANKJEWEL liefste Maarten. Je geduld is meermaals op de proef 
gesteld de voorbije jaren, maar je bent er steeds voor me geweest. Het is fijn om bij jou 
thuis te komen, niet alleen na het jaren over-en-weer-gependel, maar elke dag 
opnieuw. 


