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Dankwoord

Hoe raak je als Urker huisarts verzeild in een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek?
Waarschijnlijk vooral door Urk. Urk nodigt uit tot het stellen van vragen. Daarnaast zal nieuwsgierigheid
een belangrijke rol spelen, maar ook een zekere onbevangenheid, zelfs naïviteit, want anders begin je niet
aan een zo’n onderneming, zonder duidelijke koers, zonder bijgewerkte kaarten met einddoel, ondiepten,
klippen en stromingen onderweg, zonder ervaring en adequate training, zonder goed idee over de beno-
digde proviand, zonder realistische schatting van de benodigde extra inzet als de bemanning - terecht -
gaat morren over de ontberingen en de onzekere afloop van de veel te lange reis. Wat dat betreft heeft het
doen van dit wetenschappelijk onderzoek veel gehad van een ouderwetse ontdekkingsreis: ergens voorbij
de horizon ligt Amerika, ga maar zoeken. Gelukkig heb je als roerganger in de moderne tijd meer steun:
via de boordradio denkt de admiraliteit (de promotores) met je mee. Dat neemt niet weg dat de gevaren
koers bepaald niet de rechte lijn is geworden, die de omslag van dit boek suggereert.

Het begon breed en ruim: de vraagstelling, de opzet, de begeleidingsgroep, het budget. Onderzoekers van
de universiteit en het regionale ziekenfonds zouden het onderzoek leiden, de Urker huisartsen zouden
meehelpen, meedenken, mee organiseren, iemand van de huisartsen zou de zaak trekken en coördineren.
De eerste jaren gingen op aan kennismaken met de computer (tekstverwerken), automatiseren van de
praktijk, oriënteren, literatuur verkennen, vergaderen, aansluiting zoeken bij vergelijkbaar onderzoek
vanwege meetinstrumenten en referentiepopulatie. De gemaakte keuzen hadden tot gevolg dat op Urk de
Nationale studie in het klein moest worden overgedaan. Het Nivel begeleidde ons daarbij prima, maar
desondanks bleek het een enorme organisatie, waarbij veel mensen waren betrokken. Gelukkig verliepen
verzameling, verwerking en invoer van het leeuwendeel van de gegevens door ieders medewerking tame-
lijk vlekkeloos. Het was een drukke, maar ook gezellige tijd.
En toen viel er een stilte, als na het eindexamen van de middelbare school. Een collega-huisarts vertrok,
de dringend gewenste uitbreiding van het aantal huisartsen op Urk wilde maar niet vlotten, de veldwerker
verwierf een praktijk en was niet langer beschikbaar, de socioloog verdween uit beeld. Na bijna twee jaar
had ik de resterende gegevens bewerkt, ingevoerd en opgeschoond. Dat schoot niet op, vonden ook de
collega-huisartsen. We besloten als maatschap tot het inhuren van een vaste waarneemster voor een dag
per week een jaar lang. Daarna probeerde ik zelf een dag per week vrij te houden, hetgeen tot gevolg had
dat een deel van de visites en de praktijkadministratie ’s avonds moesten worden afgewerkt. Het onder-
zoek leverde naar verwachting een grote berg gegevens op, er moest worden geworsteld met enorme
tabellen, de inmiddels gepubliceerde referentiegegevens bleken niet zonder meer bruikbaar, de interpreta-
tie van de vele significante (maar niet altijd even relevante) verschillen was lastig, het veel te globale
analyseplan gaf te weinig steun. Dit is nog het beste te vergelijken met het oplossen van een gigantische
puzzel, maar dan zonder het voorbeeld en zonder de zekerheid dat alle stukjes op tafel liggen. Intussen
voldeed de vrijgehouden dag in de week niet langer; de helft van de tijd was nodig om in de stemming te
komen. En dus huurde ik periodiek een waarnemer in; op eigen kosten, want het onderzoeksbudget was
opgesoupeerd en aanvullende fondsen konden niet worden verkregen. Collega’s, familie, vrienden en
kennissen vroegen steeds minder vaak en ook steeds voorzichtiger hoe het ervoor stond met ‘het onder-
zoek’.
Deze exercitie heeft mij geleerd dat het bij wetenschappelijk onderzoek in ieder geval gaat om organise-
ren, ordenen, discipline, grenzen verkennen en erkennen, begroten, en vooral afzien. Maar ook: ‘bezint
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eer ge begint’. Aan de gegevensverzameling moeten heldere vraagstellingen, een duidelijke opzet en een
goed analyseplan voorafgaan. Bij het schrijven was het dan ook lang zoeken naar de juiste vorm. Eigen-
lijk heb je aan het begin de ervaring nodig, die je pas tijdens het onderzoek opdoet. Maar dat is vermoe-
delijk geen originele opmerking.

Maar nu het onderzoek eindelijk is afgerond is vooral een dankbetuiging op zijn plaats.

Henk Poppen heeft mij erg geholpen bij mijn computerstart; verder heeft hij het begin van het sociologi-
sche deel van het onderzoek verzorgd. Dankzij de actieve betrokkenheid van de heer Van Eck (toenmalig
directeur van de Mavo op Urk) en de medewerkers van het Rode Kruis afdeling Urk, maar ook dankzij de
steun van de Urker bevolking, is de uitvoering van de enquête soepel verlopen; de relatief hoge opbrengst
wordt er ongetwijfeld door verklaard. Ik heb veel gehad aan de uitstekende begeleiding van Jan van der
Steen van het Nivel bij de contactregistratie en de diagnoseclassificatie. Be Prenger dacht enthousiast mee
en heeft door zijn adviezen en zijn werk als veldwerker een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de
kwaliteit van de contactregistratie gegevens. Thijs Post voerde de gegevens snel en vrijwel foutloos in.
Mijn collega-huisartsen van het onderzoek (Willem Cense, Peter Hildering, Dick Visser en Wim de Vis-
ser) en hun assistentes hebben zich veel moeite getroost om de contactregistratie voor te bereiden en de
bijna 15000 contacten op papier te zetten. De apothekersassistentes hebben veel extra werk gehad aan de
coderingen van alle recepten.
Ook na de gegevensverzameling was er hulp, vanuit Groningen. Fons van der Lucht heeft geweldig ge-
holpen bij de verwerking van de sociologische gegevens en Gerda Kornelius heeft de verwerking van de
gegevens van de huisartsenenquête gestart. Aan Ria Molanus (de secretaresse van Doeke Post) kon ik
altijd alles vragen; ze verwerkte literatuuraanvragen, maar vertaalde ook de samenvatting.
De meelezers Isabel van Kuyk, Gert Jonkheer, Cees Dekker en Kees de Visser hebben in een later stadi-
um kritisch naar delen van dit manuscript gekeken.
Gelukkig zorgden de assistentes, eerst Wendy van der Wiel, de laatste vijf jaar Anneke Slot, ervoor dat de
praktijk goed bleef doorlopen, ondanks de onrust die mijn beperkte aanwezigheid en de vele waarnemers
onvermijdelijk met zich meebrachten.
Ik ben hen allen veel dank verschuldigd.

Koos van der Velden wil ik bedanken voor zijn enthousiasme, betrokkenheid en hulpvaardigheid bij de
voorbereiding, de organisatie en de gegevensverzameling en voor het feit dat hij zijn geduld niet verloor
toen ik hem vervolgens jarenlang bleef bestoken met vragen en opmerkingen over de gepubliceerde ge-
gevens van ‘zijn’ Nationale studie. In zijn eigen proefschrift (1999) schreef hij dat intussen een vergelijk-
baar project op Urk tot een goed einde was gebracht; gelukkig is dat nu echt het geval.

Jacques van Eijk was tijdens de eerste 5 jaar betrokken bij het onderzoek. Zijn inbreng was kritisch en
stimulerend. Het boekje over wetenschappelijk onderzoek, dat hij samen met Jan Gubbels schreef, heb ik
diverse malen gelezen. Ik heb veel van hem geleerd en bedank hem daarvoor.
Jan Gubbels heeft een zeer belangrijke rol gespeeld. Hij organiseerde de uitgebreide database, maakte een
soepel werkend invoerprogramma voor de contactregistratie, begeleidde de controle en het opschonen van
de gegevens en zorgde uiteindelijk dat er bruikbare resultaten uit de computer kwamen. Zijn kritische
commentaar was altijd opbouwend. Hij stelde steeds de voor de hand liggende vraag (‘wat wil je precies
weten?’), waarop ik zeker in het begin het precieze antwoord moest schuldig blijven. En als ik weer eens
wanhopig keek of klaagde over tijdgebrek: ‘dit doe je toch voor je hobby?’ Hij troostte me ook door de



310

opmerking dat hij in zijn lange loopbaan precies één promovendus was tegengekomen die alles in één
keer en ook nog snel kon opschrijven. Veel dank.

Doeke Post, mijn eerste promotor, is de ‘schuld’ van dit alles. Het moet gezegd: hij vroeg al bij de eerste
gedachtewisselingen over dit onderzoek of ik hiervoor wel tijd had. Om er vervolgens – altijd optimis-
tisch en opgeruimd - aan toe te voegen, dat het allemaal best zou meevallen. Ik heb goede herinneringen
aan de vele vergaderingen bij hem thuis, in Wezep; het bijzondere is dat ik na afloop met een tevreden
gevoel naar huis reed ondanks een nieuwe berg huiswerk. Ik heb veel gehad aan zijn ervaring als huisarts
en aan zijn grote kennis van de gezondheidszorg.
Johan Groothoff, mijn tweede promotor, zei regelmatig: ‘ik begrijp niet dat je hiervoor tijd kunt maken,
naast je werk als huisarts. Dat kan helemaal niet.’ Hij vond mij vaak te relativerend; het mocht allemaal
best wat sterker worden geformuleerd (‘dat geeft discussie’). De versies van het onderzoeksrapport - en
dat waren er vele -  stuurde hij altijd binnen de kortste keren terug, voorzien van kritische aantekeningen,
taalkundige correcties en bemoedigende opmerkingen. Ik zou hem dan ook willen antwoorden: ‘ik begrijp
niet dat je zoveel aandacht en tijd in het werk van zoveel promovendi kunt investeren, en ook nog tijd
hebt voor het geven van onderwijs.’ Hij heeft, net als Doeke Post, altijd in de goede afloop van dit onder-
zoek geloofd.
Zonder hen beiden was het zeker niet goed gekomen. Ik ben hen zeer veel dank verschuldigd.

De leden van de leescommissie: professor dr. J. van Eijk, professor dr. B. Meyboom - de Jong en
professor dr. J. van der Zee, bedank ik voor hun beoordeling van het manuscript en hun zinvolle com-
mentaar.

Willem Cense ken ik vanaf mijn komst op Urk. Hij liet mij de thuisbevalling op Urk zien en was voor mij
als jonge, onervaren huisarts in velerlei opzicht een vraagbaak en een grote steun. Ik kon mij zeer vinden
in zijn vooruitstrevende ideeën over samenwerking. Door zijn voorbeeld liet hij ook zien dat een huisarts
meer kan en moet doen dan alleen zijn spreekuur. Via hem raakten we, ook privé, snel ingeburgerd in de
regio. Met Henk Steenks ben ik sinds tien jaar goede vrienden. Hij was de enige die de eerste – inderdaad
slecht leesbare – versie van dit proefschrift helemaal heeft doorgespit en becommentarieerd. Ik ben erg
blij dat Willem en Henk mijn paranimfen willen zijn.

Tenslotte wil ik Marijke, Bart, Annemiek en Jorien bedanken, die mij toestonden om tijdens vakanties en
in weekeinden aan dit boek te werken. Ik was er, maar eigenlijk was ik er helemaal niet. Ze hebben veel
ingeleverd en konden zich de laatste jaren bijna niet voorstellen dat het ooit nog af zou komen.
Het is mede hun boek geworden.
Opluchting overheerst nu. We hebben samen nog heel wat in te halen.




