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Dankwoord 
 
Veel mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Een aantal 
van hen wil ik hier speciaal noemen.  
 
Allereerst mijn eerste promotor, prof. dr. Doeke Post. Beste Doeke, aan het 
promotieonderzoek heb je een belangrijke bijdrage geleverd. Met name je kennis van het 
Nederlandse zorgsysteem was voor mij zeer waardevol. Ook je oneindig vertrouwen in de 
voortgang van het promotietraject heeft mij altijd veel steun gegeven. De enige twee keren 
dat je wat zorgelijk keek was toen ik je mijn twee zwangerschappen meedeelde. De 
weddenschap dat ik na mijn verlof weer gemotiveerd zou terugkomen heb ik volgens mij 
wel gewonnen! 
Mijn tweede promotor, prof. dr. Johan Groothoff is gedurende het gehele traject van grote 
betekenis voor me geweest. Beste Johan, wat ben ik blij dat jij één van mijn promotores 
was. Dit had ik niet willen missen! Naast jouw interesse in bijna alles wat zich tijdens het 
promotietraject voordeed, heeft met name jouw nuchtere en ‘no nonsense’ houding 
bijgedragen aan de voortgang van het traject. Met scherpe opmerkingen en het benaderen 
van problemen vanuit andere invalshoeken wist je ontspoorde zaken weer goed op de rails 
te krijgen. In de toekomst zal ik waarschijnlijk wat minder met je te maken krijgen. Ik 
verwacht echter dat ik ook straks genoeg redenen zal hebben en anders wel zal vinden om 
bij je binnen te lopen!  
Mijn dank gaat zeker uit naar mijn copromotor dr. Boudien Krol. Beste Boudien, jij hebt mij 
een aantal jaren geleden de mogelijkheid geboden om met dit promotieonderzoek te 
starten. Gelijk vanaf het begin heb je de taak van dagelijks begeleider op je genomen en 
heb je deze taak altijd uiterst serieus genomen. Ik bewonder de wijze waarop je op immer 
humorvolle wijze structuur wist aan te brengen in de teksten die je voorgeschoteld kreeg. 
Hoewel de toekomst minder mogelijkheden tot samenwerking biedt ga ik er vanuit dat ik 
voor een advies nog altijd bij je mag aankloppen.  
 
De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. H.M. Evenhuis, prof. dr. K. van der Meer 
en prof. dr. C. Spreeuwenberg, wil ik hartelijk danken voor het beoordelen van mijn 
proefschrift.  
 
Mijn welgemeende dank gaat ook uit naar Ria Molanus. Als secretaresse bij Sociale 
Geneeskunde kon ik altijd op je snelle en pragmatische hulp rekenen. Al mijn Engelse 
teksten zijn mede dankzij jou geworden tot een goed en leesbaar geheel. Ons contact 
beperkte zich gelukkig niet tot het werk. Onvergetelijk zijn onze dagelijkse fietstochten naar 
het zuiden van de stad. Het bespreken van alle ditjes en datjes en natuurlijk het gissen 
naar de juiste temperatuur gold voor mij als de meest gezellige afsluiting van de werkdag. 
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Alle ganggenoten wil ik bedanken voor hun steun en gezelligheid. In het bijzonder wil ik 
mijn kamergenoot Daphne bedanken. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor 
nodige rust. Onze raakvlakken zorgden ervoor dat we in principe de hele dag door konden 
praten. Gelukkig waren we over het algemeen goed in staat om deze behoefte te 
onderdrukken. Ik hoop dat je nog lang mijn kamergenoot zult blijven! 
Sijrike, bijna iedere dag bespraken we kort maar krachtig onze voortgang en gaven we 
elkaar tips en adviezen om weer goed verder te kunnen. Ook als ik een enkele keer 
tegenslag of een dipje had kon ik vanzelfsprekend bij je terecht. Ik wens je heel veel 
succes met de afronding van je proefschrift en hoop dat we nog lang ganggenoten blijven! 
Ook wil ik in het bijzonder Roel bedanken. Doordat onze promotietrajecten bijna gelijktijdig 
liepen en veel overeenkomsten kenden, hebben we veel aan elkaar gehad. Ik wil je ook 
bedanken voor de tijd die je hebt genomen voor het doorlezen en corrigeren van het 
definitieve manuscript. 
Roy en Willem, hoewel er weinig statistiek aan deze studie te pas is gekomen was jullie 
ondersteuning zeer waardevol. 
 
Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar alle respondenten die hebben deelgenomen aan de 
interventies. Dat geldt ook voor de leden van patiënten- en ouderverenigingen die hebben 
geholpen bij de werving van respondenten. Ook hebben veel professionals meegewerkt 
aan het promotieonderzoek. 
Met betrekking tot de totstandkoming van de expertisenetwerken voor mensen met een 
verstandelijke beperking wil ik allereerst alle AVG-en noemen die hieraan hun steentje 
hebben bijgedragen. Gerda de Kuijper, Marijke Nieboer, Marianne Vink, Paul Vrijmoeth en 
Diederik Gelderman ben ik bijzonder erkentelijk voor hun enthousiasme en het vertrouwen 
in het expertisenetwerk.  
Vanuit Groene Land Achmea wil ik Jan van Dijk, Ad van Meel en Toby van der Ploeg 
bedanken voor hun inzet en hun vertrouwen in het project. Ook wil ik de leden van de 
klankbordgroep dank zeggen voor hun steun, met name tijdens de opstartfase van het 
project.  
In het kader van de evaluatie van het Transmuraal Zorgmodel MS waardeer ik Marco 
Heerings voor de fijne en gezellige samenwerking. Onze samenwerking begon al bij de 
pilotstudy in 1999 en zal hopelijk nog lang voortduren!  
 
Familie en vrienden wil ik dank zeggen voor hun steun en interesse. Enkele wil ik in het 
bijzonder noemen. 
Allereerst mijn paranimfen Nathalie en Angelique. Lieve zussen, ik ben blij dat jullie mijn 
paranimfen willen zijn. Beiden veel succes toegewenst met jullie promotietrajecten en naar 
ik hoop zijn volgend jaar de rollen omgedraaid: jullie de promovendus en ik de paranimf!  
Lieve mama, als spil van onze opvoeding heb je de beste basis gegeven die ik me kan 
wensen. Ik wil je bedanken voor de wijze waarop je ons altijd hebt gestimuleerd. Het is 
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duidelijk dat ik mijn doorzettingsvermogen en werklust van jou heb geërfd. Je bent de 
allerliefste moeder van de hele wereld! 
Lieve Robert, mijn maatje voor het leven. Ik heb van jou altijd alle steun en ruimte 
gekregen om de promotie tot een goed eind te brengen. Je bent en blijft heel belangrijk 
voor me! 
Lieve Ralph en Emily, kleine schatteboutjes, jullie zorgen ervoor dat thuiskomen elke keer 
de moeite waard is.  
 
Daniëlle Jansen 
Groningen, februari 2006 


