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Dankwoord 

 

Velen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift en zonder 

hun hulp en steun was het mij niet gelukt. Anderen heb ik misschien tekort gedaan 

door er niet te zijn als zij mij verwachten of nodig hadden doordat ik het te druk had 

met mijn proefschrift. Mijn welgemeende excuses daarvoor, ik hoop het de komende 

tijd weer een beetje goed te kunnen maken. In dit dankwoord wil ik enkele 

betrokkenen nog eens persoonlijk bedanken voor hun bijdrage: 

 

Mijn Promotor Professor dr. B. Meyboom-de Jong. 

Beste Betty, bedankt voor het vertrouwen dat je de afgelopen jaren in mij hebt 

gesteld. Je was altijd beschikbaar als ik je nodig had en de manuscripten die ik je 

stuurde kreeg ik altijd per omgaande terug met kritisch, maar ook opbouwend 

commentaar. De uiterst efficiënte vergadersessies met Jan bij mij thuis aan de eettafel 

zal ik nooit meer vergeten. Het koppel dat jij samen met Jan vormde was voor mij de 

best denkbare begeleiding. Zonder jullie bijna eindeloze geduld, vasthoudendheid en 

stimulerend optimisme had ik dit proefschrift waarschijnlijk nooit afgemaakt. Ook je 

oprechte belangstelling  voor mijn persoonlijke leven heb ik zeer gewaardeerd. 

 

Mijn Copromotor Dr. J.C. Winters. 

Beste Jan, wat heb ik toch geboft met jou. Mezelf vergelijkend met andere 

promovendi, prees ik mezelf altijd gelukkig met jou als directe begeleider. Met name 

jouw vermogen tot kritisch, analytisch en origineel denken en je kennis en ervaring 

met betrekking tot de methodologie van empirisch onderzoek vormen de basis van het 

ontwerp van de gerandomiseerde studies die in dit proefschrift worden beschreven. 

Enkele jaren geleden noemde een wetenschapper van een andere universiteit in een 

gesprek met mij jou een “local hero”, een treffende typering denk ik. Ik ben jaloers op 

de energie die je hebt en de wijze waarop je de wetenschap, je huisartsenpraktijk, 

gezinsleven en vele sportieve activiteiten combineert. 

 

Dr. K.H. Groenier. 

Beste Klaas, jouw bijdrage als epidemioloog aan de methodologie en statistiek was 

onmisbaar. Je was altijd drempelloos beschikbaar, waarvoor mijn dank. Ook al 

stuurde ik je weer eens een manuscript vlak voor de publicatiedeadline voor 

statistische bewerking, het lukte je toch altijd om het op tijd af te hebben (zonder enig 

morren). Dit proefschrift is af, desondanks hoop ik in de toekomst toch nog af en toe 

bij je aan te kunnen wippen, al was het maar om wat ervaringen uit te wisselen over 

de nieuwste computergadgets. 

 

Professor dr. D.A.W.M. de Windt. 

Beste Danielle, jij hebt met je specifieke expertise vanuit het EMGO Instituut van de 

Vrije Universiteit Amsterdam en Keele University een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de twee systematic reviews die in dit proefschrift worden beschreven. Toen ik je 

om hulp vroeg zei je onmiddellijk en belangeloos toe. Exemplarisch voor je 

betrokkenheid was dat je zelfs in het vliegtuig op weg naar je vakantie in Indonesië 

nog een artikel van mij van uitgebreid commentaar voorzag en mij per omgaande 

terugmailde! Ik beschouw mezelf  toch een beetje als amateurwetenschapper en zag 

het als een groot voorrecht om met een professional als jou uit de “eredivisie” van de 

wetenschap te werken. Hartstikke bedankt voor je hulp.  
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De beoordelingscommissie bestaande uit professor Rob de Bie, professor Bart Koes 

en Professor Paul Werker wil ik hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die ze 

hebben genomen voor de beoordeling van mijn proefschrift en hun uiterst zinvolle 

commentaar.  

 

I would like express my gratitude to the Cochrane Musculoskeletal Group, especially 

Renea Johnston (Review Group Co-ordinator) and Miranda Cumpston from the 

Australian Editorial Base of the Cochrane Musculoskeletal Group and Louise Falzon 

(Trials Search Co-ordinator) for their assistance with writing the two systematic 

reviews, which are part of this thesis.  

 

Dank ook aan alle 140 patiënten met een carpaaltunnelsyndroom, trigger finger of M. 

de Quervain uit de huisartsenpraktijken in Noord-Nederland die deelnamen aan de 

HAWITT-trial. Door uw participatie aan dit onderzoek hebt u bijgedragen aan 

verbetering van de kwaliteit van zorg door huisartsen voor patiënten met hand en 

polsklachten. 

 

Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan alle collega-huisartsen (zie voor een 

overzicht blz. 169) uit Noord-Nederland die aan de HAWITT-studie deelnamen en die 

ervoor hebben gezorgd dat er voldoende patiënten konden worden geïncludeerd. Ik 

hoop dat jullie geen hekel aan mij hebben gekregen vanwege mijn voortdurende 

gezeur om patiënten voor mijn onderzoek. 

 

Christa van Beusekom en Wiesje Zuurhof, bedankt voor al het werk dat jullie hebben 

verzet met het versturen van vragenlijsten en het invoeren van patiëntgegevens in de 

database. 

 

Apotheek Scheemda verzorgde het belangrijkste deel van de triallogistiek van de 

HAWITT-studie (randomisatie, aanmaken van sets met trialmedicatie en versturen 

naar de deelnemende huisartsen). Wim, Ina en de overige medewerkers: hartelijk 

dank daarvoor! 

 

De mensen uit mijn huisartsenpraktijk in Scheemda Jan Blok (huisarts), Annemarie 

Bosch (nurse-practitioner), Bernanda Kloosterhuis (doktersassistente), Paul Ploos van 

Amstel (huisarts, tot 2005 werkzaam in Scheemda) en Riette Puister 

(doktersassistente) wil ik bedanken voor het feit dat zij mij de afgelopen jaren wat 

betreft mijn werk in de praktijk uit de wind hebben weten te houden en waardoor ik in 

de gelegenheid was om de benodigde tijd aan dit proefschrift te besteden. Ik ben 

ontzettend blij met jullie allemaal en ik beloof dat ik na mijn promotie de aandacht 

aan jullie zal gaan besteden, die jullie verdienen. 

 

Hartelijk dank voor hun steun ook aan mijn collega-huisartsen in Scheemda: Gerhard 

Bulthuis, Chris Gerlagh en in het bijzonder Remy Schaafsma en Piet Snoep voor het 

waarnemen van mijn praktijk toen ik nog wat extra vrije dagen nodig had om mijn 

proefschrift af te ronden. 

 

Mijn zusje Minu en mijn broertje Anil wil ik op deze plaats zeggen dat ik trots op ze 

ben. Alhoewel we alle drie niet buitengewoon ambitieus of carrièregericht zijn, denk 

ik dat we het alle drie aardig ver hebben geschopt, vinden jullie niet? Anil, bedankt 
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dat jij mijn paranimf wilt zijn. Je bent naast broer ook een gewaardeerde collega en 

vriend. Zoals je weet denken wij over vele zaken in het leven hetzelfde. Het is prettig 

om te weten dat er iemand zoals jij is, met wie je af en toe over van alles van gedachte 

kan wisselen.  

 

Mijn ouders.  

Beste Mammie en Achacha, jullie zijn een voorbeeld voor mij in vele opzichten. 

Jullie hebben mij geleerd stabiel in het leven te staan en me altijd te focussen op wat 

echt belangrijk is in het leven. Daarom draag ik dit proefschrift op aan jullie. Ook wil 

ik jullie bedanken voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun en de vrijheid die 

jullie mij hebben gegeven om eigen keuzes te maken. Als arts kan ik alleen maar 

hopen dat ik in mijn dagelijks werk een net zo goede clinicus ben als mijn vader en 

net zoveel compassie met patiënten kan tonen als mijn moeder. 

 

Mijn echtgenote.  

Antje, lieve schat, enkele jaren geleden ben jij als een godsgeschenk voor mij uit de 

hemel komen vallen. Ik kan me nu een leven zonder jou niet meer voorstellen en jij 

bent de belangrijkste persoon in mijn leven. Weekendjes weg en vakanties zullen 

voortaan alleen voor ons tweetjes zijn, zonder dat het proefschrift op de achtergrond 

aanwezig is. Je hebt een belangrijke bijdrage aan deze dissertatie geleverd, niet alleen 

doordat jij de opmaak hebt verzorgd, maar ook door de energie die ik krijg doordat jij 

er gewoon bent en de liefde die jij mij iedere dag geeft. Ik hou van jou! 
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List of general practitioners, who participated in the Groningen Hand and Wrist 

Injection Therapy Trial (HAWITT) and who included patients in the study:  

 

 

P. Beuger – Groningen 

J. Bolt – Zuidhorn 

B.H.M. v. Bremen – de Wijk 

P.E. de Bruijne - Groningen 

R. Cator – Haren 

D.H. Croon – Groningen 

H.G.J. Fey – Slochteren 

J.A.M. Drenthe – Groningen 

S.F. Hartkamp – Beerta 

A.C. Hellemans – Koekange 

A. Hiddema –v.d. Wal – Sappemeer 

H. Hoitzing – Ruinen 

T. Huisman-Klein Haneveld – Niekerk 

C. Peters – Veluthamaningal – Scheemda 

P. C. Ploos van Amstel – Scheemda 

A.J. Lameris – Groningen 

A.J. Luteijn – Groningen 

W. Niewold – Groningen 

H.J.Noordman – Sappemeer 

D.M.M. Schweiger – Groningen 

P. Snoep – Scheemda 

D. Soeters – Groningen 

H. Spelde – Muntendam 

H. Rumpt – Groningen 

T. Tanja - Groningen  

B. Tent – Groningen 

U. Veen – Uithuizen 

G. Veenstra – Groningen 

L.Vries – Haren 

H.J.H Wielinga - Groningen 

M.C. de Wijk – Muntendam 

J.C. Winters – Glimmen 

T.Y. de Wit – Ruinen 

E. ten Wolde – Zuidbroek 

 

 

 

 


