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Voorwoord

Het schrijven van een voorwoord is meestal een van de laatste
dingen die nog moeten gebeuren voor een proefschrift helemaal af
is. Het is niet het makkelijkste deel, maar het laat ook het hele
beloop van het onderzoek nog weer eens aan je voorbij gaan. Een
onderzoek wat eigenlijk geen duidelijke aanvang kende, het begon
met eens wat literatuur te verzamelen over wat er bekend was over
zorggebruik op de kinderleeftijd. Een voorstel werd geschreven om
een kleine studie te doen in het kader van een wetenschappelijke
stage binnen de opleiding tot kinderarts. Het werd als
onuitvoerbaar beoordeeld, en dat was een goede drijfveer om
verder op te bouwen. Eenzame weekenden en avonden in het
Deventer Ziekenhuis legden de basis en vervolgens rolde het geheel
verder voort tot uiteindelijk het resultaat dat voor u ligt.
Velen hebben bijgedragen aan het eindresultaat, een onderzoek als
dit kun je niet alleen doen. Een ieder wil ik voor deze bijdrage of de
steunende aandacht in deze jaren bedanken. Een aantal wil ik hier
in het bijzonder noemen.
Het onderzoek was nooit mogelijk geweest zonder de
bereidwilligheid van de ouders die de gegevens over hun kind
hebben aangeleverd. Ik wil hen hartelijk danken voor het zo
nauwgezet mogelijk invullen van niet altijd even makkelijke
vragen.
Een onderzoek met drie, druk bezette promotoren is niet makkelijk.
Zeker niet wanneer ze zetelen in Groningen, Amsterdam en
Hoensbroek. Toch liep het overleg altijd gemakkelijk.
Beste Doeke, regelmatig liet je merken dat je vond dat promoveren
eigenlijk hoorde bij een medische specialisatie. Je drong echter nooit
aan en liet het moment rijpen. Tijdens het onderzoek heb je me veel
vrijheid gegeven voor een eigen invulling. Ik kon echter altijd
terecht met vragen waarbij we privé en onderzoek, enigszins tot
mijn verbazing, altijd goed hebben kunnen scheiden. Ik heb in de
afgelopen jaren enorm veel van je ervaringen in de
gezondheidszorg geleerd en hoop ook in de toekomst nog vaak
daarop terug te mogen vallen.
Beste Anjo, het lag voor de hand om jou als mijn opleider en met je
enorme wetenschappelijke en klinische ervaring te vragen mij bij dit
onderzoek te begeleiden. Je nuchtere kritische blik heb ik erg



gewaardeerd. Ik dank je ook voor de opleiding tot kinderarts die ik
van je genoten heb.
Beste Wim, op een zeer enthousiaste en ook kritische wijze heb je
mijn onderzoek willen begeleiden. Wanneer ik je commentaren op
papier terug kreeg kwam er altijd eerst wat wanhoop bij me boven.
Bij vervolgens beter lezen bleken ze altijd van grote waarde. Je wist
de discussies altijd weer tot de essenties terug te brengen.
Beste Jan Gubbels, je bent in deze jaren van grote betekenis geweest
en eigenlijk (maar ik weet niet of je dat mag zeggen) vierde
promotor. Je smeedde ten eerste de grote hoeveelheid data om tot
behapbare kost. Je bewerkingen waren altijd nauwgezet en overleg
daarover was altijd plezierig. Daarnaast wist je telkens weer me op
het rechte pad van het onderzoek te houden door me de
vraagstellingen helder te laten formuleren.
De leden van de promotiecommissie, Professor Groothoff, Professor
De Haan en Professor Schulpen wil ik bedanken voor de snelle
beoordeling van het manuscript en de aanvullende opmerkingen.
Tijdens mijn Deventer opleidingsjaren is de eerste fase van het
onderzoek gestart. Mijn opleider daar, Han Holl, wil ik bedanken
voor zijn enthousiaste steun destijds en ook de interesse in de
vorderingen in de latere jaren.
Naast de maatschap kinderartsen in Deventer gaf ook de vakgroep
Kindergeneeskunde in de Isala Klinieken in Zwolle mij het
vertrouwen om in hun patienten-populatie ouders voor het
onderzoek te benaderen. Zo ook de huisartsen Brouwer en Meijer te
Zwolle, Meyboom in Dedemsvaart, Drewes in Hattem en Van
Heffen, Verberk en Bosboom te Wezep. Allen hartelijk dank.
Hoewel het onderzoek voornamelijk naast het dagelijkse werk is
uitgevoerd was met name de laatste fase toch niet mogelijk geweest
zonder de extra inspanningen van de collega’s van de vakgroep
Kindergeneeskunde in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede:
Ronald Boontje, Charlotte Drykoningen, Sies Hemmes, Berty
Hilderink, Pieter Meijers en Henk Spit wil ik hartelijk danken voor
deze inzet. Theo Hoorntje wil ik bedanken voor de interesse en
steun tussen de cardiologiepatiëntjes door en het becommentariëren
van het manuscript.
Thijs en Ronald hartelijk dank voor jullie ondersteuning als
paranimfen bij de laatste loodjes.



Theo Wiersema bedankt voor de frisse omslag en Ingrid Huijser
voor de correctie van het Engels en ook de overige redactionele
opmerkingen.
Eigenlijk geheel onterecht komt het gezin vaak als laatste aan bod
bij de bedankjes. Petra, ik weet dat je het allemaal als
vanzelfsprekend hebt gedaan, maar dat is het niet en zonder jou
was het proefschrift er niet gekomen. Op jouw verzoek geen
verdere dankwoorden. Danielle, Kirsten en Lisanne hebben alle drie
een geweldige tekening gemaakt om de inhoud wat op te vrolijken.
Meiden, jullie zijn alle vier geweldig.

Februari 2002.
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