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Ineens zit ik achter mijn computer en realiseer ik me dat het dankwoord het enige is wat me 
nog rest te schrijven. Dit gaat gepaard met mooie herinneringen en overpeinzingen over het 
vinden van de juiste woorden die passen bij alle emoties die ik voel bij velen die op verschillende 
manieren hebben bijgedragen aan mijn promotietraject.
 
Tijdens dit traject had ik het genoegen gehad om met verschillende mensen uit Benin, Ghana en 
Nederland samen te werken. Zonder hen zou ik niet in staat zijn geweest om dit werk te leveren 
en ik wil allereerst hen oprecht bedanken. 
 
Graag wil ik beginnen met het bedanken van mijn promotor Prof. dr. Tjip van der Werf. Beste 
Tjip, je begeleiding bij het uitzetten van de grote lijnen van mijn proefschrift zijn voor mij erg 
waardevol geweest. Je scherpe analyses en associaties hebben me geholpen om onderwerpen 
te koppelen en verder te kijken dan mijn neus lang is. Binnen no-time had je altijd feedback 
op een stuk en prachtige zinnen toegevoegd. Onze overleggen begonnen meestal met mooie 
foto’s en naderhand had ik altijd het gevoel dat alles mogelijk was door jouw enthousiasmerende 
benadering en inspirerende woorden. 
 
Dr. Ymkje Stienstra, lieve Ymkje, dank je wel voor je prettige dagelijkse begeleiding. Toen ik net was 
begonnen zijn we samen naar Benin geweest en heb je me aan het Benineense team voorgesteld. 
Ik vond onze samenwerking erg plezierig en bij jou kon ik altijd terecht voor inhoudelijke en 
praktische vragen, of ik nou in Benin, Ghana of in Nederland zat. Je hebt me heel vrij gelaten en 
mij de ruimte geboden om mijn eigen pad te volgen. Altijd als ik dacht dat een stuk bijna af was, 
kwam jij nog met een aantal kritische opmerkingen. Destijds soms lastig maar hierdoor zijn mijn 
stukken beter geworden. Ik heb enorm veel waardering voor je doorzettingsvermogen, inzet en 
talent om de in mijn ogen lastige kwesties om te zetten in lichtere vraagstukken. 
 
Prof. dr. Pieter Dijkstra, beste Pieter, tijdens mijn traject mocht ik vaak bij je langs komen om te 
brainstormen over methoden en aanpak van analyses. Vaak kreeg ik dan een lekkere appel en 
stonden we even stil bij mooie fietstochten. Heel veel dank voor je fijne manier om structuur in 
mijn denken te creëren. Door jouw vragen werd ik altijd enorm uitgedaagd om anders te kijken, 
een andere analyse toe te passen of toch nogmaals de data te eye-ballen.  
 
Ik had het genoegen om tijdens mijn promotietraject nauw samen te werken met Marike Alferink. 
Lieve Marike, in een vroeg stadium van mijn promotietraject dronken we koffie in de zon en 
direct hadden we een leuk en fijn gesprek. En dat is zo gebleven. Ik heb heel veel gehad aan onze 
samenwerking en wil je heel graag bedanken voor de fijne sparmomenten, alle internationale 
skype gesprekken, de gezamenlijke ritjes bij Félicité achter op de scooter en het delen van de 
lokale Benineense kookkunsten. 
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I was also fortunate to work with Yves Barogui from Benin. Dear Yves, we had endless conversations 
about the care for BU patients, logistical issues concerning data collection, and cultural differences 
across our countries. I admire your patience and all the effort you put in patient care, managing 
a hospital, and moreover combining these activities with your PhD project! Thank you for taking 
care of me while I was in Benin, and hosting many dinners at your house. Not to forget the 
barbeques at our place in Groningen. Thank you for all your contributions and I hope we can visit 
you soon in Benin again.  
 
Pendant ma thèse j’avais eu l’opportunité de travailler avec la mémorable équipe du Bénin. Je 
voudrais particulièrement remercier Docteur Didier Agossadou, coordinateur du Programme 
National de Lutte contre la Lèpre et l’Ulcère de Buruli du Benin. Vous m’avez beaucoup aidé. 
Vous avez facilité la soumission de tous les protocoles d’étude au Comité d’éthique médicale.  
Je voudrais aussi, remercier Docteur Ghislain Sopoh, Directeur du Centre de Traitement  et 
Dépistage de l’Ulcère de Buruli d’Allada qui m’a aidé pour la collecte des données, la soumission 
des protocoles d’étude au Comité d’éthique médicale et l’organisation du cours sur GCP. 
 
Je tiens à remercier Chantal Agossadou et Félicité Honongoue. Chère Chantal, tu m’as aidé de 
façon fantastique dans la collecte des données pendant mon séjour au Bénin. En plus, tu m’as 
appris comment collecter des données au Bénin ; tu m’as présenté dans les villages et m’as donné 
tes opinions sur les questionnaires. Chère Félicité Hèdiblè, pendant que j’étais à Lalo, je dormais 
sur ton lit, tu me préparais à manger, tu m’as donné beaucoup d’idées sur la vie au Bénin. Je 
ne pouvais pas avoir un meilleur endroit pour séjourner! Finalement, je voudrais remercier le 
personnel des Centres de Traitement et Dépistage de l’Ulcère de Buruli de Lalo et d’Allada. 
 
Je tiens à remercier enfin et surtout tous les participants du Bénin. Tous les participants étaient 
disposés à participer volontairement et voulaient partager leurs connaissances, leurs idées et 
leurs informations. 
 
In Ghana I have had the pleasure to collaborate with many enthusiastic and inspiring collegues. I 
would like to thank Kabiru Mohammed Abass, Buruli ulcer coordinator in Agogo. Dear Abass, you 
have contributed considerably in making the fieldwork possible in Ghana. You have arranged all 
the logistics, motivated others, and you were always willing to provide your critical feedback. In 
addition, thank you for taking care of me while I was in Ghana. I would also like to thank Wilson 
Tuah, Buruli ulcer coordinator in Nkawie. Dear Wilson, thank you for all the conversations we have 
had on Buruli ulcer related pain, and for your assistance with the data collection. 
 
In addition, I would like to express my gratitude to Richard Phillips, infectious disease specialist 
in Kumasi. You have assisted in obtaining medical ethical approval, you gave inspiring lectures 
during the pain workshop and you were always willing to teach me on Buruli ulcer in Ghana. 
 
Last but not least, I would also like to thank all participants from Ghana. All participants were 
willing to participate voluntarily in the studies and wanted to share their personal knowledge, 
ideas and information.
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Voor de studies naar pijn gerelateerd aan Buruli ulcus had ik de mogelijkheid om ook met Prof. dr. 
Adelita Ranchor te werken. Beste Adelita, dank je wel voor je kritische blik en vragen, je begeleiding 
in het ontwikkelen van een helicopterview en je persoonlijke interesse. 
 
Daarnaast wil ik mijn collega promovendi Nana Ama Amissah en Sandor Klis bedanken. Nana 
Ama, although we mostly met in The Netherlands you have facilitated my work in Ghana as well. 
Besides that, we had wonderful discussions on our cultural differences, life in general, the height 
of our heels, and off course on Buruli ulcer. Sandor, we zijn voornamelijk afwisselend in Ghana en 
Benin geweest en waren ook in Nederland collega’s werkzaam in een andere plaats. Desondanks 
wil ik je bedanken voor de samenwerking en de leuke sparmomenten tijdens het gezamenlijk 
bezoeken van congressen. 
 
Natuurlijk kon ik alle data verzameling niet alleen doen en zijn er studenten geweest die een 
bijdrage hebben geleverd aan dit proefschrift, namelijk Marlies Douwstra, Till Omansen en 
Susanne Loth. Beste Marlies, jij wilde graag naar Ghana om onderzoek te doen in het kader van 
je opleiding bewegingswetenschappen. Gedreven als je bent heb je niet alleen geholpen met 
de dataverzameling, maar heb je ook met andere projecten geholpen. Beste Till, jij hebt in Benin 
in het kader van je opleiding geneeskunde niet alleen goed geholpen bij de dataverzameling, 
maar ook met de aanvraag voor de Medische Ethische Commissie. Tot slot Susanne, ook jij hebt in 
Ghana data verzameld als student geneeskunde. Je hebt heel veel dossiers ingezien en interviews 
afgenomen en goede bruikbare data verzameld. Bedankt daarvoor. 
 
Ook wil ik de triadegenootjes graag bedanken; Laura, Charlotte, Jelmer, Marco, Björn, Gerald, 
Annet, Trynke en Martijn. Dank jullie wel voor alle leuke discussies, lekkere koffietjes, gesprekken 
over van alles en nog wat en het wisselen van gedachten over werk gerelateerde aspecten. 
 
Daarnaast zijn er nog vele lieve vrienden en familieleden die ieder op hun eigen manier hebben 
bijgedragen aan het tot stand komen van dit boekje. Zonder dat mensen het waarschijnlijk door 
hebben gehad heb ik van hen begrip en afleiding mogen ervaren. Graag wil ik een aantal van 
hen specifiek benoemen. Allereerst mijn allerliefste vriendinnetjes Karlien, Annelies, Sietske, Ineke, 
Arieke en Hanna. Fijn dat jullie er voor me zijn en ik geniet altijd enorm van onze gesprekken, de 
wijntjes samen, de gezamenlijke uitstapjes, en de gezellige momenten. Lieve Karlien, al van jongs 
af aan ben je een hele goede vriendin en ontzettend betrokken en geïnteresseerd. Ik kan altijd 
mijn gedachten bij je kwijt en jou steun is enorm van waarde. Daarnaast heb je ook nog enkele 
stukken gelezen uit mijn proefschrift ter correctie, super bedankt daarvoor! Lieve Annelies, tijdens 
de opleiding Fysiotherapie kregen wij binnen ons groepje al vrij snel de taak om inhoudelijke 
aspecten van een opdracht te behandelen en ik heb mijn bachelor scriptie met jou geschreven.  
Je bent een erg waardevolle vriendin en ik vind het fijn dat je een luisterend oor hebt, me altijd 
weer nieuwe inzichten kan geven en we goede gesprekken hebben over zaken die er toe doen. 
Lieve Sietske, jij bent altijd heel betrokken en geïnteresseerd. Aangezien we ook een zelfde 
achtergrond delen kon ik bij jou ook nog terecht met vragen over kinderfysiotherapie. Je bent 
een enorme steun en fijn dat ik altijd mijn verhaal bij je kwijt kan! Lieve Ineke, ondanks het feit dat 
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we elkaar helaas niet zo vaak zien heb ik altijd het idee dat je direct snapt wat me bezig houdt 
en is het goed. Onze gesprekken zijn altijd fijn, je bent erg geïnteresseerd en stelt vragen waar ik 
wat mee kan. Daarnaast vond ik het erg prettig en leerzaam om te sparren over de ontwikkeling 
van kinderen. Lieve Arieke, onze ‘roots’ zijn hetzelfde en al jarenlang kan ik mijn ei bij je kwijt. 
Ondanks het feit dat we beiden een complete andere richting in zijn geslagen, zijn we elkaar 
blijven begrijpen en is jouw visie enorm waardevol voor me. Dank je wel daarvoor! Lieve Hanna, 
dank je wel voor je wijze raad en alle spiegels die je me hebt voorgehouden. Vaak hoef ik niet echt 
uit te leggen wat ik bedoel, want dan heb je het al door. Je bent een hele fijne steun en ik geniet 
altijd van de gezelligheid a la Hanna’s. 

 Lieve Marieke, ik vind het ongelofelijk jammer en verdrietig dat je dit hoogtepunt niet mee kunt 
maken. Urenlang konden we kletsen over onderzoek doen in het buitenland, studeren, het maken 
van keuzes en je bent een grote steun geweest. Je afwezigheid is een enorm gemis en helaas  
heb ik van jou geleerd hoe zwaar het leven kan zijn. 

Lieve Willem en Saskia, jullie zijn altijd zo ontzettend geïnteresseerd geweest en dat waardeer ik 
enorm. Tijdens familie uitjes of andere gezellige uitstapjes hadden we fijne gesprekken en ik had 
altijd het gevoel dat jullie ook inhoudelijk wilden begrijpen waar ik mee bezig was. 

 Lieve Maarten en Marieke, tijdens de gezellige borrels of etentjes hadden we leuke gesprekken 
zowel op medisch als op niet medisch vlak. Jullie zijn erg betrokken en geïnteresseerd en wat 
heerlijk om te praten over onze gedeelde dingen in het leven. 

Lieve Chris en Gretha, jullie betrokkenheid heb ik enorm gewaardeerd. Altijd hebben jullie 
gevraagd hoe het met mijn promotie ging en kon ik mijn hart er even over luchten. 

 Lieve Eline, wat ontzettend fijn dat ik jou kon vragen om mijn Nederlandse teksten te lezen en te 
corrigeren. Dank je wel daarvoor! Daarnaast is het erg prettig dat jij graag op Amy wilt passen en 
heb ik veel waardering voor de manier waarop je je kansen grijpt. 

 Lieve Doreen, qua promoveren en gezin hobbel ik een beetje achter je aan. Het is altijd heerlijk 
om met jou te kletsen over wat ons bezig houdt en prettig om uitstapjes te maken naar Utrecht. Ik 
heb altijd veel steun ervaren door het feit dat je precies wist wat promoveren inhield en genoten 
van de leuke en gekke activiteiten die je dan weer had bedacht. Hopelijk volgen er nog vele. 
 
Lieve Bob en Hanna, wat fijn dat jullie me hebben opgenomen in de familie van Wilgen. Dank 
jullie wel voor de leuke familie uitstapjes, de steun in moeilijke tijden en het feit dat jullie altijd 
willen oppassen op Amy.
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Lieve opa en oma. Opa, ondanks het feit dat je dit hoogtepunt helaas niet meer kunt meemaken 
ben je samen met oma heel belangrijk voor me. Dank jullie wel voor alle wijze raad, de uitstapjes 
en het meegeven van de pioniersgenen. 
 
Lieve Leonie, Marloes en Onno. Leonie en Marloes, jammer genoeg zijn we alle drie in een andere 
hoek van Nederland gaan wonen. Ik vind het altijd fijn om met jullie te kletsen, uitstapjes te maken, 
lol te hebben en ik ervaar het onvoorwaardelijke zussen gevoel. Onno, fijn dat ik jou via Marloes 
erbij heb gekregen. Ik waardeer je visie op het leven enorm en geniet van onze gesprekken. Dank 
jullie wel!

 Lieve papa en mama, ook al was het soms lastig te begrijpen waar ik nou precies mee bezig was, 
jullie hebben geprobeerd het te volgen en me onvoorwaardelijk gesteund. Dank jullie wel voor 
de stevige basis die jullie me mee hebben gegeven waardoor ik mijn eigen weg heb kunnen 
inslaan. Het is heel erg prettig te weten dat ik altijd bij jullie terecht kan en om thuis te komen op 
de boerderij! Daarnaast geniet ik er van hoe jullie samen met Amy zijn!
 
Lieve Myrthe en Roos, het was denk ik elke keer weer wennen als ik thuis was of weer in het 
buitenland zat. Ik vond het fijn dat jullie open stonden voor het ontvangen van mijn collega’s 
thuis en ik kan genieten van jullie aanwezigheid!

Lieve Paul, jij bent mijn rots in de branding, luisterend oor, adviseur en bovenal grote liefde. Van 
begin tot het einde heb je me gesteund, geluisterd naar mijn verhalen en twijfels en konden 
we discussiëren over mijn onderzoek.  Het was enorm fijn om altijd weer thuis te komen en ik 
waardeer het heel erg dat je me hebt kunnen laten in mijn voorbereidingen of het wennen om 
weer terug te zijn. 

Lieve Amy, wat fijn dat jij op de wereld bent gekomen.

Dankwoord



501598-L-bw-deZeeuw501598-L-bw-deZeeuw501598-L-bw-deZeeuw501598-L-bw-deZeeuw

 140  

501598-bw-deZeeuw.indd   140 05-01-16   14:30


