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Hoewel de omslag van dit proefschrift alleen de naam van de promovendus vermeld is het
zeker niet zo dat het een éénmansproductie is. In de afgelopen acht jaar hebben velen een
belangrijke rol gespeeld in het werk dat uiteindelijk geleid heeft tot mijn “boekje”. Het pad
ernaartoe was niet rechtlijnig. “Life is what happens while you are busy planning it” was voor
mij een ontnuchterende constatering in onrustige tijden wanneer pogingen om “werk” en
“privé” te plannen weer eens anders uitpakten. Ik ben oprecht dankbaar voor de bijdragen
die ik van velen langs en op dit pad heb ontvangen.
Op de eerste plaats bedank ik mijn promotor en co-promotoren. Niek, ik dank je heel hartelijk
voor je steun en vertrouwen. Ik bewonder je vermogen om hoofd- en bijzaak te scheiden. Je
scherpe analyses brachten vaak weer orde in de chaos van mijn gedachten. Diana, bedankt
dat je altijd bereikbaar was, bereid om mee te lezen en heel snel en goed commentaar
leverde. Daarbij versta je de kunst om vage hoofdlijnen te vertalen in praktisch uitvoerbare
activiteiten. Van je liefde voor het onderzoeks-vakmanschap heb je me ruimhartig laten
meegenieten. Louis, bedankt voor je vertrouwen om de PAL-Nepal evaluatie samen met mij
uit te willen voeren. Ik denk met plezier terug aan de vele discussies die we hebben gevoerd
over onderzoek en gezondheidszorgbeleid in derde wereld landen.
Ik dank prof.dr. M.W. Borgdorff, prof.dr. P.P. Groenewegen, prof.dr. A.P. Hardon, prof.dr.
J.J.P. Kastelein en prof.dr. B.N. Ong voor de bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie.
De reis die in dit proefschrift wordt beschreven begon met een plek in het “FH-team”. Beste
Perla, Marlies en Merel, samen met jullie onderzoek doen was één groot feest! Perla, het
intens genieten van data-analyses is niet alleen verslavend maar ook besmettelijk. Marlies,
van je lessen in grondigheid in onderzoeksbenadering hoop ik nog lang te kunnen profiteren.
Merel, kamergenoot door dik en dun, bedankt voor je goede zorgen en gezelligheid. Sebastiaan en Esther, bedankt voor jullie inzet en leergierigheid tijdens jullie stages.
I owe a big thank you to the members of the PAL-Nepal evaluation team, my second stop on
the journey. Naveen, you have been a great friend and support for me and my family while
we enjoyed working and living in Nepal. Your hardworking and calm attitude is an example
for me. Samir, I will not easily forget your excitement about joining our research team. I am
grateful for the comradery that we share ever since. Carin, leidinggeven in de Himalaya is
geen eenvoudige opgave maar desondanks een die je met glans hebt volbracht. Met veel
plezier kijk ik terug op onze ontmoetingen. David, thank you for your support during our field
research. Your enthusiasm and creativity helped us to develop simple solutions for difficult
problems. Robert, onze formele en informele discussies behoorden tot de krenten in mijn
Nepalese pap. Rob, ik heb veel bewondering voor de efficiëntie waarmee je werkt en voor
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de manier waarop je het team van onderzoekers hebt gesteund. Pralhad, Merijn and Bart, it
was a great pleasure to welcome you as junior researchers on the PAL–Nepal team. Thank
you for your valuable contributions.
De reis in dit proefschrift eindigde met een plek in het PIF-team. Jeroen, je was een schoolvoorbeeld van “de juiste man op de juiste plaats”. Bedankt voor je enthousiaste belangstelling.
Onyi, heerlijk om met jou te kunnen samenwerken. Bedankt voor je steun en motivatie.
Thomas, “einfach super war es”. Ik wens je succes bij het voltooien van jouw proefschrift.
Johan, je was een attente kamergenoot met wie ik veel en aangenaam heftig heb gediscussieerd over belangrijke zaken zoals klussen, reizen, en oh ja, ook nog over het werk.
Sander, Kieran, Marina, Kees en Marjon, bedankt voor jullie inzet en waardevolle bijdragen
tijdens dit dynamische en complexe traject.
Deze onderzoekteams gedijden dankzij een veel grotere groep van collega’s. Ik wil jullie
allemaal heel hartelijk bedanken voor de plezierige sfeer, goede samenwerking, collegialiteit
en de vele inspirerende ontmoetingen. Voor hun bijzondere rol noem ik vier mensen met
name. Ines, meer dan eens was je een rots in de branding, heel hartelijk bedankt daarvoor.
Karien, dank voor de gouden tip en voor je betrokkenheid. Hans, het is een groot genoegen
om de passie voor onderwijs en international health met jou te kunnen delen. Colleen, je
bent een top taal-coach, bedankt voor je vriendschap.
Beste paranimfen, Merel en Ines, heerlijk dat ik ook vandaag op jullie mag rekenen.
Maar geen geslaagde reis zonder goede thuisbasis. Allereerst dank ik mijn ouders door wie
ik mij altijd gesteund heb gevoeld, ook nadat we afscheid van elkaar hebben moeten nemen.
Broer en zussen: een dikke zoen voor jullie alle drie! Beste vrienden, gezamenlijk zijn jullie
voor mij een zeer comfortabel tweede thuis. Tenslotte een speciaal dankjewel voor een heel
speciaal ‘team’: Lieve Frederika, Marieke en Emma, met de liefde die ik van jullie ontvang
en met jullie mag delen voel ik me de rijkste man op aarde. Zonder jullie had ik de reis van
dit proefschrift nooit kunnen beginnen en voltooien. Om samen nog veel en vaak verder te
reizen vind ik een fantastisch vooruitzicht.
Guus ten Asbroek, december 2006
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