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Dankwoord 

Dit proefschrift is tot stand gekomen met de bijdrage en steun van veel mensen. 

 

Zonder medewerking van de arts-assistenten en de opleiders in het MCA was dit 

onderzoek niet mogelijk geweest. Daarom wil ik om te beginnen alle arts-assistenten en 

opleiders die hebben bijgedragen aan dit onderzoek bedanken voor het invullen van de 

vragenlijsten en het meedenken en -discussiëren over het opzetten van patiëntveilig-

heidsonderwijs.  

 

Mijn dank gaat uit naar mijn promotoren Bart Bijnen en Cordula Wagner die reeds 

voorafgaand aan mijn aanstelling een goede basis hebben gelegd voor dit onderzoek. Bart, 

bedankt voor je adviezen over het opzetten van onderzoek, het analyseren van onze 

onderzoeksgegevens en het schrijven van de artikelen. Ik heb veel geleerd van je 

deskundige en kritische blik. 

Cordula, ik wil je graag bedanken voor je praktische adviezen die je altijd paraat had zodra 

ik ergens een knelpunt zag. Ik heb grote bewondering voor je, hoe je talrijke uiteenlopen-

de projecten weet op te zetten, te begeleiden en een goede balans weet te behouden. 

Bovendien wil ik je ontzettend bedanken voor je bijdrage bij het vinden van een passende 

baan voor mij na mijn onderzoekswerk. Ik heb het in mijn huidige baan bij het instituut 

ondersteuning patiëntenzorg ontzettend naar mijn zin en de ervaringen die ik de 

afgelopen jaren binnen het patiëntveiligheidsonderzoeksteam heb opgedaan komen 

daarbij heel goed van pas. 

 

Mijn medeauteurs wil ik graag bedanken voor hun bijdragen, Ian Leistikow, Cor Kalkman 

en Dorien Zwart van het UMC Utrecht Kenniscentrum Patiëntveiligheid, Reinier ten Kate 

van het Kennemer Gasthuis, Hans Ket van de UBVU en Kartinie Martowirono die in 2008 

als stagiaire onder mijn begeleiding is begonnen met onderzoek over patiëntveiligheids-

onderwijs, nadien is gebleven als collega en intussen met grote gedrevenheid werkt aan 

een eigen onderzoekstraject waarmee vervolg gegeven wordt aan dit promotieonderzoek. 

Kartinie, ik vond het heel fijn om de afgelopen jaren met je samen te werken en ik wil je 

ontzettend bedanken voor je nuttige bijdragen aan mijn proefschrift. Veel succes met de 

voortzetting van het onderzoek op het gebied van patiëntveiligheidsonderwijs. 

 

Gedurende mijn promotieonderzoek heb ik twee werkplekken gehad: in het Medisch 

Centrum Alkmaar en bij het EMGO
+
 Instituut in Amsterdam. Ik heb dit als zeer prettig 

ervaren en beschouw het als een voorrecht dat ik deel heb mogen uitmaken van de 

vruchtbare samenwerking tussen beide organisaties. Het werken op twee verschillende 

plekken - locaties met beiden een eigen referentiekader - is mijns inziens van grote 

meerwaarde geweest voor mijn werk. 

 

In het MCA lag de onderzoeksfocus met name op medicijngebonden vraagstukken en 

waren mijn collega-onderzoekers dikwijls jonge artsen die een carrière als medisch 

specialist ambieerden. Onze werkplekken bevonden zich dichtbij de patiënten en maakten 
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de lijntjes met de praktijk kort. Op deze manier groeide gemakkelijk mijn affiniteit met het 

werk van arts-assistenten, wat mijn onderzoeken ten goede is gekomen. 

Toen ik net begon met mijn onderzoekswerk werd er op diverse plekken in het MCA 

wetenschappelijk onderzoek bedreven, maar er was nauwelijks contact tussen de 

onderzoekers onderling, waardoor wij onderzoekers bekend stonden als de vreemde 

eenden in de bijt (Scoop, 2007). Niet lang nadat ik gestart was in het MCA, leerde ik 

Mireille van Stijn kennen, eveneens net begonnen als onderzoeker onder begeleiding van 

een chirurg in het MCA. Met de tijd groeide onze verbondenheid en wij hebben jarenlang 

werkkamers(!) gedeeld in het MCA. Mireille bedankt voor je onderzoeksadviezen, steun 

en gezelligheid de afgelopen jaren, onder meer tijdens onze EGO-bust-uitjes. In 2008 werd 

onderzoek doen in het MCA beschreven als een minder eenzaam avontuur (Amice), dat is 

in lijn met mijn ervaring. Sinds 2008 bestaat er een maandelijks onderzoekersoverleg voor 

kennisuitwisseling en worden interessante onderzoeksgerelateerde cursussen geboden 

aan onderzoekers in het MCA. Bedankt Foreest Medical School, in het bijzonder Marina 

Eckenhausen en Pieter Kievit, voor het bieden van de mogelijkheid voor mij en de andere 

onderzoekers om zich verder te ontwikkelen. Tevens wil ik graag Tjeerd van der Ploeg 

bedanken voor zijn hulp bij statistische analyses, Lisette van Hulst voor haar ondersteu-

ning bij Engels schrijven en Marijke Mossel voor haar behulpzaamheid op veel vlakken. 

 

Bij het EMGO
+
 Instituut heb ik kennisgemaakt met de veelzijdige onderzoekswereld. Ik heb 

het zeer naar mijn zin gehad binnen het patiëntveiligheidsonderzoeksteam en ben blij dat 

ik deel heb mogen uitmaken van deze ambitieuze, behulpzame en enthousiaste groep 

jonge mensen. In het bijzonder mijn lieve kamergenootjes - Laura, Hanneke, Maren, 

Rebecca, Floor en Ingrid - ben ik dankbaar voor de fijne tijd die we samen hebben gehad. 

Ik hoop dat deze bemoedigende sfeer en actieve houding nog lange tijd behouden zullen 

blijven, en dat de onderzoeksgroep, in lijn met voorgaande jaren, nog vele belangrijke 

bijdragen zal gaan leveren aan het verbeteren en waarborgen van de veiligheid voor 

patiënten. Laura en Hanneke jullie wil ik in het bijzonder bedanken voor de bijdrage die 

jullie hebben geleverd aan het tot stand komen van mijn boekje, ik heb veel van jullie 

geleerd. 

 

Tevens wil ik op deze plaats mijn twee vriendinnen, Marit & Charlotte bedanken. Jullie zijn 

dan wel niet zozeer inhoudelijk bij mijn proefschrift betrokken geweest, maar jullie 

hebben mij de afgelopen jaar veel gezelligheid en steun geboden wat mij ongelofelijk 

dierbaar is.  

 

Lieve Paps en Mams, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in mij en 

het bieden van een stabiele thuishaven waar ik altijd terecht kan. Sterke lieve zus Petra: 

heel veel dank voor je wijsheid en steun. 

 

 


