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Of ik misschien wel wilde komen promoveren? Ik kan me nog helder voor de geest 
halen Franka, hoe ik een aantal jaren geleden bij jou op sollicitatie kwam voor een 
masterscriptie plek op de Valeriuskliniek. Na 8 maanden onderzoek doen lag er 
een scriptie, die ik daarna met de nodige ondersteuning en enthousiasme wist om 
te toveren tot twee reviews ter publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Ergens 
rond dit punt kreeg ik bovengenoemde vraag voor mijn kiezen en ik besloot de toch 
enigszins “sprong in het diepe” te wagen.
Dit boekje is het resultaat van vijf jaar wetenschap bedrijven. Het was een zeer 
leerzaam traject waarin ik mijzelf heb kunnen ontwikkelen als wetenschappelijk 
onderzoeker maar ook als persoon. 

Hiervoor wil ik allereerst Rose-Marie Dröes en Franka Meiland bedanken. Bedankt 
dat jullie het vertrouwen in mij hadden om een promotietraject in te gaan en dit te 
kunnen afronden. Rose-Marie, vrijwel elk overleg met jou gaf mij altijd nieuwe 
energie en inspiratie voor al die verschillende projecten waar jullie mij op 
aanstelden. En dat waren er nogal wat. Soms voelde dat als jongleren, maar jij en 
Franka gaven mij de nodige structuur en begeleiding als ik het gevoel had dat ik 
weer even vast zat, waarna ik weer vol goede moed verder kon. Bedankt daarvoor! 
Franka, ik heb onze samenwerking als zeer prettig ervaren en veel van je kunnen 
leren! Ik ben met jullie meegereisd naar menig congres, waar ik jullie ook in een 
meer informele sfeer leerde kennen. Daar kijk ik met veel plezier op terug en heeft 
voor mij bijgedragen aan een prettige leeromgeving als promovendus.  
Hein van Hout, dank voor je begeleiding in je rol als copromotor. Ik ben met jou 
inmiddels alweer een tijdje bezig aan een nieuw project, waardoor ik me tot mijn 
vreugde weer wat in de wereld van de neuropsychologie kan begeven. Laten we er 
wat moois van maken! 

Aan de leden van de leescommissie: prof.dr. M.L Stek, prof.dr. H.L.G.R. Nies, 
prof.dr. A.L. Francke, prof.dr. E. Moniz-Cook, prof.dr. M.J.F.J. Vernooij-Dassen en
dr. H.G. van der Roest, bedankt voor jullie positieve beoordeling van dit 
proefschrift!

Aan mijn (oud) kamergenoten, Marijke van Dijk, Sandra Zwijsen, Mirjam van Soest, 
Simone Hendriks, Nienke Boogaard, Marie-Jose Gijsberts, Alistair Niemeijer en 
Suzanne van Almenkerk. Bedankt voor jullie gezelligheid, jullie antwoord op mijn 
(statistiek)vragen, de rondjes thee en koffie, de maandenlange voorraad dropjes 
(bedankt Mirjam), en jullie luisterede oren. Ik wens jullie allen veel succes met jullie 
onderzoek en/of andere banen! Salomé, jij stond altijd paraat om te helpen als ik 
iets nodig had of wilde weten op logistiek of administratief gebied, of voor een 
gezellig praatje. Dat heb ik altijd als erg prettig ervaren!
Alle andere collega’s van Huisarts & Ouderengeneeskunde en van Psychiatrie 
(Bart, Iris en Petra), bedankt voor jullie hulp tijdens mijn promotieonderzoek en de 
praatjes bij het koffieapparaat.

Marijke, wij zijn destijds ongeveer tegelijk gestart met ons onderzoek op de 
Valeriuskliniek. Ik heb jou over de jaren heen steeds beter leren kennen en we 
hebben menig hotelkamer gedeeld op congressen. Dat was altijd gezellig en 
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tevens uitermate handig om onze presentaties met elkaar te oefenen. Onze week 
in Toronto zal me altijd bijblijven. Bedankt dat je mijn paranimf wil zijn!

Henriëtte van der Roest, jou leerde ik kennen tijdens het schrijven van mijn scriptie 
toen jij nog bezig was met je eigen proefschrift. (Ook al is dat alweer een hele tijd 
geleden), bedankt voor je begeleiding tijdens mijn scriptie en bijdrage aan de twee 
reviews. Ik vind het erg leuk dat jij als een van mijn opponenten aantreedt! 

Maggie Oattes, veel dank voor al je leeswerk en correcties van mijn artikelen in het 
Engels! 

Dan mijn directe COMPAS-collega’s. 
Ans van Driel, jij was een geschenk uit de hemel. Bedankt voor je steun en inzet 
voor het COMPAS project, je gezelligheid, kopjes thee en lieve kaartjes. Je bent  
de beste veldwerk coördinator die je als onderzoeker kunt wensen. 
Janet MacNeil-Vroomen, as promovendi of the same research project, we have 
developed a friendship over the years that I hope to continue for a long time. We 
have been through a lot in our project but we came out strong. Thank you so much 
for your support, your friendship, our Monday/Thursday visits to the Basket when 
we were struggling or celebrating and your everlasting availability for any of my 
questions. You are a wonderful person! 

Annetje Bootsma, door jou ben ik tijdens mijn onderzoek ook nog een stukje het 
verpleeghuis en de GGZ ingedoken en heb ik veel van je geleerd over hoe het er 
daar in praktijk aan toe gaat. Dank daarvoor! Ik vond het leuk om met je samen te 
werken, ook al moest ik in het begin even wennen aan de hoeveelheid cavia 
plaatjes in de PowerPoint presentaties.. Ik wens je veel succes met je nieuwe 
ouderenpraktijk! 

Eric Moll-van Charante en Sophia de Rooij, dank voor jullie kennis en bijdragen 
aan het COMPAS deel van mijn proefschrift. 

Minke Eilander, dank voor je hulp bij de dataverzameling voor het CAVIA 
onderzoek, en Elisa de Koning, dank voor je hulp bij de interviewanalyses voor de 
procesevaluatie van COMPAS. 

Marc, Tamara, Henny, Monika, Wendy, Diederik, Marina. Ik ken jullie al sinds we 
op de middelbare school met enorme rugzakken rondzeulden, en ik ben blij dat we 
elkaar gelukkig nooit uit het oog zijn verloren. Dank voor jullie onvoorwaardelijke 
vriendschap en gezelligheid, interesse, steun en kookkunsten! Marc, ik weet bij het 
schrijven van dit stukje niet wie er nu uiteindelijk als eerste gaat promoveren, maar 
ik ben benieuwd! (of was het geen wedstrijd :)?) Bedankt voor je muzikale input en 
creatieve uitspattingen in de band. Onze muziek zorgt voor goede afleiding en is 
zoals je weet een van de betere remedies voor tegenzittende dagen! 

Mam en pap, ik hou ontzettend veel van jullie. Ondanks dat jullie misschien niet 
helemaal begrepen waar ik al die jaren mee bezig ben geweest waren jullie altijd 
geïnteresseerd in mijn bezigheden op het VUmc. En ik weet dat jullie ontzettend 
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trots op mij zijn. Pap, jij vond in het begin vaak relevante krantenknipsels of 
berichten op internet als het VUmc weer eens iets nieuws had ontdekt op het 
gebied van dementie. Je vroeg dan altijd: heb jij hier iets mee te maken? Meestal 
was dat niet zo, maar nu is er dan eindelijk dit boek waarin je precies kan lezen 
waar ik me wel mee bezig heb gehouden! Deb, je bent een super zusje en ik ben 
trots op je! 

Lieve Marije. Tijdens mijn hele promotieonderzoek ben jij een enorme steun in de 
rug geweest, en ben je ook nog met me getrouwd. Je hebt mij meerdere malen 
moeten overtuigen dat ik het echt wel in me had om mijn boekje af te ronden, en 
het is me gelukt! Onze mooie reizen gaven me steeds nieuwe energie om verder te 
gaan. Ik vind het geweldig dat je er altijd met mij op uit wil trekken en ik hoop dat 
we samen nog heel veel mooie avonturen gaan beleven. Om te beginnen in 
Toronto!




