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De eerste stap richting promoveren heb ik gezet in 2007, vele stappen volgenden 

en er zaten soms verschillende hobbels in de weg, maar nu is ook de laatste stap 

gezet: mijn proefschrift is af! In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd over het 

uitvoeren van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Ook 

mocht ik een handreiking schrijven over advance care planning die direct als 

inspiratiebron mag dienen voor zorgverleners. Het organiseren van een 

symposium over de resultaten van “de Instrumentenstudie” voor zorgverleners van 

Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen vond ik ook erg leuk om te doen. Ik 

ben zeer dankbaar dat ik door deze onderzoeken een kijkje mocht nemen in vele 

verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland. Daarnaast heb ik verschillende 

plekken op de wereld mogen zien: San Francisco, Chapel Hill, Atlanta, Trondheim 

en New Orleans. Dit had ik voor geen goud willen missen. Zonder hulp van vele 

mensen om mij heen was het uitvoeren van de onderzoeken en het schrijven van 

dit proefschrift echter nooit gelukt en daarom zou ik graag verschillende mensen 

willen bedanken. 

Allereest wil ik graag alle verpleeg- en verzorgingshuizen bedanken voor hun 

deelname aan de onderzoeken die input gaven voor dit proefschrift: “de 

Instrumentenstudie” (eerste deel van mijn proefschrift) en “Zorg bij dementie” 

(tweede deel van mijn proefschrift). Familieleden, artsen en verzorgenden van 

patiënten met dementie wil ik bedanken voor het invullen van de schriftelijke 

vragenlijsten en hun openhartigheid tijdens de telefonische en face-to-face 

interviews. Daarnaast wil ik Mirjam Bezemer en Maartje Klapwijk in het speciaal 

bedanken voor het doen van observaties bij patiënten met dementie die naar 

verwachting binnen 1 week zouden komen te overlijden. Jullie zijn ook mede-

auteur geworden van één van de artikelen van “de Instrumentenstudie” en Maartje, 

jij hebt ook zelf een artikel gepubliceerd over de observatieresultaten. 

Mijn promotoren, Riekie de Vet en Cees Hertogh, wil ik bedanken voor hun 

begeleiding bij het uitvoeren van de onderzoeken en hun input bij het schrijven van 

de artikelen. Riekie, ondanks je drukke agenda had je altijd op korte termijn tijd om 

mijn vragen te beantwoorden of naar mijn concept artikelen te kijken. Ook kwam je 

zo af en toe de juniorenkamer binnenlopen om te vragen hoe het met me ging. Ik 

heb dat zeer gewaardeerd. Cees, jouw input als specialist ouderengeneeskunde 

was onmisbaar. Je liet me steeds weer kritisch nadenken over hoe mijn visie zich 

weerhield met de dagelijkse praktijk in het verpleeghuis. 

Mijn copromotor, Jenny van der Steen, ben ik veel dank verschuldigd. Jenny, jij 

keek altijd heel gedetailleerd naar mijn concept artikelen en door jouw input ging 

het niveau van de artikelen bij iedere versie weer enorm vooruit. Ik heb veel van je 

geleerd de afgelopen jaren. 
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Ook de overige leden van de projectgroepen wil ik bedanken voor hun input tijdens 

de vergaderingen en jullie suggesties voor de verschillende artikelen: Wilco 

Achterberg, Miel Ribbe, Bregje Onwuteaka-Philpsen, Luc Deliens en Giselka 

Gutschow. Giselka, jou wil ik in het bijzonder bedanken voor het coördineren van 

de dataverzameling van de ‘Zorg bij dementie’ studie en voor de telefonische en 

face-to-face interviews die jij samen met mij hebt afgenomen. Hanna van Waart wil 

ik bedanken voor het van mij overnemen van de coördinatie van de 

dataverzameling van “de Instrumentenstudie” tijdens mijn zwangerschapsverlof. 

Ook wil ik graag de begeleidingscommissie van “de Instrumentenstudie” bedanken: 

Els Licht, Anneke Francke, Kees van ’t Spijker, Rosemarie Droes, Martin Boekholdt 

en Maria Dolders. Marike de Boer, Lieve Van Den Block, Meertje Hallie-Heierman, 

René Otten, en Nicole van Uden wil ik bedanken voor hun inbreng in hoofdstuk 5 

van mijn proefschrift, de review over het initiëren van advance care planning bij 

dementie. Maggie Oattes, jou wil ik bedanken voor het lezen en corrigeren van het 

Engels van mijn proefschrift. Sheryl Zimmerman, Lauren Cohen and David Reed, 

thank you for your involvement in “the Instrumentstudy” (the first part of my thesis).  

I enjoyed our collaboration. Jean Munn, thank you for your input in the first article 

of “the Instrumentstudy”, chapter 2. 

De leden van de beoordelingscommissie: prof. dr. A.L. Francke, dr. D.L. Gerritsen, 

prof. dr. N. Van Den Noortgate, dr. S.A. Smalbrugge, dr. C.B. Terwee en prof. dr. 

D.L. Willems, ben ik zeer erkentelijk voor het lezen en beoordelen van mijn 
proefschrift.

Ook mijn (oud) kamergenoten, Marike, Alistair, Henriette, Lisa, Sandra, Simone, 

Nienke, Marie-Jose, Suzanne, Marijke en Kirstin wil ik bedanken. Ik kon bij jullie 

altijd terecht met vragen over mijn onderzoek, jullie beurden me op als ik het 

promoveren even niet meer zag zitten en we vierden het als een artikel werd 

geaccepteerd voor publicatie. Ook konden we tussen het harde werken door 

gezellig kletsen over kinderen, huizen, uitjes in het weekend en dergelijke. Simone 

en Sandra, ik vind het echt super leuk dat jullie mijn paranimfen willen zijn! 

Daarnaast wil ik ook Laura, Tessa, Janine, Lizette, Marjoleine, Franka, Marja, 

Ruth, Ewout, Lisanne, Bernadette, Salomé en alle andere collega’s van 

huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde bedanken. 

Ook mijn vrienden wil ik bedanken voor alle interesse, vriendschap, gezelligheid en 

afleiding buiten het werk om. In het bijzonder: Dorien, Iris, Kristian, Maaike, 

Norbert, Robine, Ronald, Robert, Sandra, Simone, Suzan, Tom en Willem. 

Lieve Pap en Mam, jullie hebben Esther en mij altijd gestimuleerd om door te leren 

en onze eigen richting te kiezen. De afgelopen jaren hebben jullie altijd met 

interesse geluisterd naar de verhalen over mijn onderzoeken. Bedankt voor alle 
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uurtjes die jullie op Sven en Esmee hebben gepast als ik moest/wilde werken. 

Esther en Arie, ook jullie vroegen telkens weer naar mijn vorderingen. Heel fijn! Elly 

en Dick, jullie bedankt voor het oppassen op de maandagavonden. Het is heerlijk 

om op de maandagavond na een lange dag werken samen met Marcel naar de 

korfbaltraining te kunnen gaan. Pap, Mam, Esther, Arie, Bert, Martine, Linda, 

Jeroen en andere familie, ik vind het erg leuk om jullie nu te kunnen laten lezen 

over de onderzoeken waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. 

Lieve Marcel, je bent mijn man en beste vriend. Het is heerlijk om bij jou echt altijd 

mijzelf te kunnen zijn. Je hebt mij altijd gesteund in mijn werk, me afgeremd als ik 

te hard wilde werken en naar me geluisterd als ik me weer eens druk maakte over 

mijn werk. Ik hou van je! 

Lieve Sven en Esmee, jullie zijn beide geboren tijdens mijn promotietraject. 

Promoveren en twee kleine kinderen hebben is best zwaar, maar als ik na een dag 

werken thuis kom laten jullie me altijd weer zien wat het meest belangrijke is in het 

leven: de liefde. Op jullie manier waren jullie altijd geïnteresseerd in mijn werk. 

Tijdens het avondeten vroegen jullie vaak: ‘Mam, hoe was het op je werk?’. Als 

jullie wat ouder zijn kunnen jullie lezen wat Mama nou echt deed op haar werk bij 

het VUmc. 

Het is nu tijd voor de volgende stap. Waar deze stap mij heen zal brengen is nog 

niet bekend, maar ik vertrouw erop dat Hij mij de weg wijst. 
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