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In dit voorwoord maak ik graag gebruik van de gelegenheid om de mensen te 
bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift.  

Om te beginnen gaan mijn gedachten daarbij terug naar het jaar 2000. In 
dat jaar werd ik door toenmalig universitair docent W.A. Zondag – thans 
werkzaam als hoogleraar Arbeidsrecht bij de RuG – ‘ontdekt als weten-
schapper’. Als hij mij na afloop van mijn buluitreiking niet had overgehaald aio 
te worden, dan was ik na mijn afstuderen zeer waarschijnlijk in de advocatuur 
beland en was er van dit proefschrift nooit iets terechtgekomen. Zondag heeft 
mij voorts niet alleen de wetenschap ingeloodst, maar heeft – door enkele jaren 
later naar Groningen te vertrekken – tevens de mogelijkheid voor mij gecreëerd 
daar ook na het schrijven van het proefschrift nog enige tijd werkzaam te 
blijven.  

Vanaf mijn eerste werkdag als aio gaf prof.mr.dr. C.J. Loonstra 
vervolgens een zeer consciëntieuze invulling aan zijn rol als promotor. Zijn 
stimulerende begeleiding, zijn grote bereikbaarheid, zijn strakke – hoewel niet 
altijd even prettig aanvoelende – ‘deadlines’ en zijn snelheid van nakijken, 
maakten hem tot vrijwel de perfecte begeleider. De rol van mijn tweede 
promotor, prof.mr.dr. J.E.M. Akveld, was weliswaar wat meer op de 
achtergrond, maar desalniettemin evenzeer van belang. Zijn grote gevoel voor 
humor en zijn passie voor het gezondheidsrecht – en met name voor de cliënt in 
de gezondheidszorg – maakten hem tot een leuke en inspirerende begeleider. 

Naast mijn promotoren hebben nog verschillende andere personen een 
inhoudelijke bijdrage aan mijn proefschrift geleverd. In dat kader noem ik onder 
andere prof.mr.dr. N.J.H. Huls, die zo vriendelijk was zich reeds ten tijde van de 
totstandkoming van dit proefschrift over hoofdstuk 4 te buigen en dit van 
commentaar te voorzien. Wat betreft de totstandkoming van hoofdstuk 5 ben ik 
voorts veel dank verschuldigd aan mijn contactpersonen in het zorgveld. 
Dankzij hun bereidheid om tijd voor mijn onderzoek vrij te maken, was het 
mogelijk mij een beeld te vormen van de werking van de cliëntenraden in de 
praktijk. Daarnaast ben ik mw. J. Bordewijk dankbaar voor het leggen van 
contacten met zorginstellingen in Zweden en voor het vertalen van Zweedse 
informatie. Ten tijde van het schrijven van hoofdstuk 5 was ik eveneens erg blij 
met de inbreng van mw. mr. X.R. Ras (destijds als wetenschappelijk 
onderzoeker werkzaam voor prof.mr.dr. J.E.M. Akveld). Zij voorzag mij 
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regelmatig en spontaan van allerlei informatie omtrent recente ontwikkelingen 
in het gezondheidsrecht. Wat betreft de totstandkoming van hoofdstuk 5 ben ik 
bovendien dank verschuldigd aan mr.dr. M. Buijsen van de vakgroep BMG, 
voor zijn bereidheid hoofdstuk 5 voor mij na te kijken en van commentaar te 
voorzien. Mr.drs. F.H.J.G. Brekelmans – en zijn werkgroep Medezeggenschap 
van de Algemene Onderwijsbond (AOb) – heeft tot slot een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van hoofdstuk 6. De veelheid van informatie 
over de WMO die hij mij de afgelopen jaren belangeloos heeft toegespeeld, 
heeft een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van dit hoofdstuk. Mijn 
uitdrukkelijke dank daarvoor. 

Daarnaast zijn verschillende mensen behulpzaam geweest bij het nakijken 
van het proefschrift op stijl- en typefouten. Zo zijn de hoofdstukken 1 tot en met 
3 nagekeken door mijn vriend en collega binnen de sectie Arbeidsrecht, Ruben 
Houweling, en was mw. mr.dr. B. Hoogendijk, eveneens een collega binnen de 
sectie, zo vriendelijk zich een heel weekend over de hoofdstukken 4 tot en met 6 
te buigen. Mijn ‘summary’ is tot slot nagekeken door dr. J.P. Ward, Karianne 
Lemmen en Mark Bosmans. Bij deze bedank ik hen nogmaals voor het feit dat 
zij bereid waren belangeloos een deel van hun vrije tijd voor mijn proefschrift 
op te offeren. 

Verder wil ik op deze plaats graag de mensen bedanken die mij de 
afgelopen jaren moreel hebben ondersteund. Zo wil ik mijn collega’s van zowel 
binnen als buiten de sectie Arbeidsrecht bedanken voor hun gezelligheid en 
gratis koffie (waarbij ik met name denk aan collega-aio’s Miranda Koevoets en 
Ingrid Koning) en tevens voor hun bezorgdheid en hartverwarmende reacties 
toen ik vorig jaar – ten gevolge van een blindedarmontsteking – gedwongen was 
tot ‘een praktijkonderzoek’ in het Havenziekenhuis te Rotterdam. Ook wil ik op 
deze plaats mijn familie en vrienden bedanken, waarbij ik met name denk aan 
mijn ouders, mijn zus Elise en mijn broers Gijsbert, Willem en Jan (en zijn 
vriendin Marije), maar daarnaast ook aan mijn in Rotterdam woonachtige 
familie, waarbij ik regelmatig kon blijven eten en koffie kon komen drinken. Zij 
allen vormden de afgelopen jaren een onmisbare steun voor mij. Zeker niet in de 
laatste plaats denk ik daarbij natuurlijk ook aan mijn lieve vriend Ruben, die het 
afgelopen (stressvolle) jaar een steun en toeverlaat voor mij was. Ik wens hem 
bij deze veel succes en sterkte toe bij schrijven van zijn eigen proefschrift, 
waarmee hij onlangs is begonnen. 

Hoewel sommige mensen dit misschien wat opmerkelijk vinden voor een 
wetenschapper, dank ik bovenal ook God voor de wijsheid en het doorzettings-
vermogen die nodig waren om dit proefschrift te kunnen voltooien. 
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