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Dankwoord

Er zijn vele personen onmisbaar of belangrijk geweest bij de tot stand koming van dit proefschrift, ieder op
zijn of haar geheel eigen wijze.

Een aantal van hen wil ik graag expliciet in dit dankwoord noemen.

Prof. dr. J.R. van Horn, promotor, opleider en ’initiator’ van dit onderzoek. Beste Jim, ik ben je zeer
erkentelijk voor de ruime mogelijkheden die je me hebt geboden om dit onderzoek te starten en af te ronden.
Je initieerde in samenwerking het NIVEL de onderzoekslijn, waarvan ‘second opinions’ een deelstudie werd. 

De onderzoekslijn ‘doelmatigheid in de Orthopaedie’ werd dankzij jouw inspanningen gesubsidieerd door
Zorgonderzoek Nederland, waardoor het onderzoek over second opinions uitvoerbaar werd. 

Daarnaast heb je me tijdens mijn aanstelling in het AZG veel tijd en ruimte gegeven om de berg aan
gegevens van deze studie te verzamelen en uit te werken.

Prof. dr. P.P. Groenewegen, promotor en ’brainstormer’. Beste Peter, je hebt een zeer fundamentele
bijdrage geleverd aan de opzet en de uitwerking van dit onderzoek. Je jarenlange onderzoekservaring en je
perfectionisme hebben deze studie op een hoger plan getrokken. Je hebt iedere keer zowel de grote lijnen
als de details goed in de gaten gehouden. Tevens heb je als ‘tolk’ tussen de statistici en mij gefungeerd.

Prof. dr. J.W. Groothoff, promotor en ‘stimulator’. Beste Johan, in tijden van vertwijfeling of tegenspoed heb
je me iedere keer weer vertrouwen gegeven door je ongebreidelde enthousiasme en je positieve inslag. Je
bent daarin een enorme ondersteuning voor me geweest. Bovendien ben je een harde werker. Ondanks het
feit dat je vele promovendi begeleidt, kreeg ik de manuscripten vaak de volgende dag nog gecorrigeerd
retour. 

Drs. P. Spreeuwenberg, en Drs. R. Stewart, statistici. Beste Peter en Roy, ook jullie hebben een
belangrijke bijdrage geleverd in de totstandkoming van dit proefschrift. Veel dank voor het geduld wat jullie
hebben opgebracht om deze in oorsprong niet statistisch onderlegde promovenda alles (soms twee keer)
haarfijn uit te leggen.

Dr. L.F.J. van der Velde, wetenschappelijk medewerker van het NIVEL. Beste Lud, hartelijk bedankt voor de
berekeningen van de beroepskrachtenplanning die je hebt verricht voor hoofdstuk 7.

Prof. dr. A.J. van der Linden, Prof. dr. D. Post en Prof. Dr. K. Postema ben ik erkentelijk voor hun
bereidwilligheid om zitting te nemen in de leescommissie.

De orthopaeden en assistenten orthopaedie van het AZG, en alle orthopaeden van de regio Noord
Nederland. Jullie hebben allen veel werk besteed aan het invullen van de vragenlijsten voor eerste en tweede
opinie artsen. Mede door jullie inzet is deze studie succesvol afgerond.

Drs. F.J. Kurek en Drs. A.C.H. Slingerland, mijn collegae in het Flevoziekenhuis. Frans en Aad, ik wil jullie
in het bijzonder bedanken voor de collegialiteit en ruimte die jullie me gegeven hebben om dit werk af te
ronden.

Mijn ouders wil ik bedanken dat, lang voordat er sprake was van een proefschrift, ze met veel toewijding
datgene mogelijk hebben gemaakt dat eigenlijk volstrekt onmogelijk leek.

Deborah Weijer en René Castelein, mijn paranimfen. Bedankt dat jullie zo dicht aan mijn zijde willen
staan. Lieve Debbie, dierbare vriendin, zoals je altijd erg met me meeleeft, heb je dit vanaf de eerste dag van
het onderzoek ook gedaan. Je weet als huisarts zeker mee te praten over het fenomeen ‘second opinions’.
Lieve René, mijn maatje, je hebt een belangrijke bijdrage geleverd als klankbord en kritische lezer. Ik zat altijd
langer achter de computer dan afgesproken, en heb te weinig tijd voor je gehad. Gelukkig kon ik altijd op
begrip van je rekenen, omdat je uit eigen ervaring weet wat het betekent om een proefschrift te schrijven. Ik
kijk uit naar een volgend, ditmaal gemeenschappelijk project....................


