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danKwoord (ACKNOWLEDGEMENTS)

een promotie is te karakteriseren als een levensgebeurtenis waarvan de betekenis 
vooral wordt bepaald door de reis ernaartoe. een flinke reis, deels van tevoren uitge-
stippeld, maar natuurlijk ook contingent, met zijwegen en onvermoede etappes. een 
leerzame tocht, met de nodige hindernissen om te overwinnen. Dit promotietraject was 
ook een reis door verschillende werelden waarin verschillende talen worden gesproken: 
de medische wereld, meer specifiek de wondere wereld van het aMc, de medische 
psychologie, de religiewetenschap en de (medische) filosofie.

Bovenal is een reis als deze een gezamenlijke onderneming, want een proefschrift komt 
tot stand in samenwerking met vele anderen. Ik wil dan ook iedereen heel hartelijk 
bedanken die heeft bijgedragen aan de reis en de totstandkoming van dit proefschrift, 
waarvan een aantal met naam en toenaam.

allereerst gaat mijn dank uit naar alle patiënten die hebben deelgenomen aan ons 
onderzoek, gedurende een toch al intensieve en spannende periode rondom een behan-
deling aan het hart. Zonder jullie deelname was ons onderzoek niet mogelijk geweest.

natuurlijk ook mijn grote dank aan mijn zeer diverse “promotieteam”.

Hanneke: met beide voeten in de medische wereld en tevens geworteld in de religiewe-
tenschap, wist je altijd beide werelden met elkaar te verbinden. als ik het overzicht kwijt 
was, wist jij me altijd terug te leiden naar de hoofdzaken, en bliksemsnel knopen door 
te hakken. Dank daarvoor!

Mirjam: dank voor je begeleiding gedurende deze reis, je hulp bij mijn ‘inburgering’ in de 
Medische psychologie, en je precieze en uitgebreide feedback op al mijn teksten, waar 
ik heel veel van heb geleerd.

Michael: dank voor jouw vertrouwen, de talloze leerzame gesprekken over betekenis-
geving in de religiewetenschap en de relaties tussen de verschillende disciplines, en je 
geduldige uitleg over alle statistische analyses.

pythia: dank voor je begeleiding bij dit project, waarvan de inhoud toch iets anders was 
dan gebruikelijk bij de medische psychologie. Dank voor je nuchtere blik en alles wat 
je me hebt geleerd met betrekking tot “kwaliteit van leven”, vragenlijsten en statistiek.
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José, geen copromotor maar natuurlijk essentieel in ons IMpact-team: dank dat je Justi-
ne en mij wegwijs maakte in de wereld van de interventiecardiologie en cardiochirurgie. 
Jouw gesprekken met patiënten, de dotterbehandelingen en de bypassoperatie hebben 
een blijvende indruk achtergelaten (en niet alleen doordat ik bijna van mijn stokje ging). 
en bovenal: dank voor je interesse in (en openheid voor) al die “ingewikkelde materie” 
uit de geesteswetenschappen.

ook mijn promotiecommissie wil ik natuurlijk hartelijk bedanken. paul, Irma, yvonne, 
Ignaas, els en yvette: veel dank dat jullie bereid waren mijn proefschrift te lezen, beoor-
delen en/of een vraag voor te bereiden voor de verdediging. 

Justine: met jou als mijn phD-maatje heb ik een erg leuke tijd gehad bij de afdeling Medi-
sche psychologie. Dank voor het samen optrekken, het sparren, de gezellige lunchwan-
delingen en etentjes. Heel leuk en passend dat je, ook al scheidden onze wegen, als 
paranimf toch nog deel uitmaakt van mijn promotie.

tom: dank voor de fijne samenwerking sinds jij ons project in stapte. ook voor de leuke 
methodologische én filosofische discussies en mijmeringen in amsterdam. Ik hoop voor 
je dat jouw proefschrift spoedig ook voltooid zal zijn.

Hasi, pomme, Julia en Mariska: dank dat jullie als assistenten ons onderzoek hielpen 
draaiende te houden, ook toen Justine ons project verliet. Zonder jullie inspanningen bij 
het werven van patiënten en verwerken van vragenlijsten was dat niet mogelijk geweest.

alle (ook voormalige) collega’s van de Medische psychologie: hartelijk dank voor jullie 
gezelligheid en samenwerking. 

Mijn collega’s van de afdeling empirische en praktische religiewetenschap aan de rad-
boud universiteit te nijmegen: dank voor alle interessante uitwisselingen van gedach-
ten, bijvoorbeeld tijdens de “research ateliers”.

Dick en Jeannette, dank dat ik mocht deelnemen aan de groep “filosofie van de Zorg”, 
waarin ik me in meerdere opzichten erg thuis voelde. Dank aan alle deelnemers voor 
de interessante bijeenkomsten en gezelligheid. In het bijzonder veel dank aan mijn 
intervisiegroepje: renske, Marianne en annemarie. ons bondgenootschap heb ik erg 
waardevol gevonden.

De coauteurs van de artikelen in dit proefschrift, nog niet hierboven genoemd: Hans, 
wilbert, alexander en Jorrit, veel dank voor jullie waardevolle bijdragen.
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Iris Maher, dank voor het corrigeren van een aantal artikelen die zijn opgenomen in dit 
proefschrift. De samenwerking was altijd erg plezierig en ik heb veel van je correcties 
geleerd. 

paul, heel veel dank dat ik je prachtige tekeningen mocht gebruiken voor mijn proef-
schrift, dat daarmee de kroon is geworden op mijn “steen”-verzameling.

Hoewel niet direct gerelateerd aan dit proefschrift, wil ik ook “De onvoltooiden” be-
danken. els, vera, Margot, carlo, ghislaine, alfred en cuno, bedankt voor het avontuur 
dat ons onderzoek naar “voltooid leven” in 2019 was, waar ik ontzettend veel van heb 
geleerd wat betreft onderzoek en samenwerking. en waarnaast ik verder kon werken 
aan mijn proefschrift.

Dank aan mijn collega’s van mijn huidige drie werkplekken: de regionale toetsings-
commissie euthanasie, de afdeling Medische filosofie, ethiek en geschiedenis van 
het erasmusMc en het expertisecentrum palliatieve Zorg van het luMc. Dank voor het 
vertrouwen en de mogelijkheid om verder te gaan in onderzoek, onderwijs en toetsing 
op het gebied van ziekte, gezondheid, zingeving en ethiek.

Mijn vrienden, vriendinnen, ouders (en hun partners) en verdere familie: dank voor het 
verhogen van mijn “kwaliteit van leven” met alle borrels, films, etentjes, goede gesprek-
ken, concerten en andere voorstellingen, kamermuziek-avondjes, (strand)wandelingen, 
spelletjesavonden, schaatsrondjes, vakanties en moestuin-uurtjes. ook in de periode 
dat dit boekje me flink wat weekend-uren kostte. en excuses voor het feit dat het op 
feestjes tegenwoordig vaak over de dood gaat, na de vraag “..en wat doe jij, in het dage-
lijks leven?”

thijs: jou wil ik natuurlijk specifiek noemen – dank voor onze schrijfdagen en -retraites, 
die het afronden van dit proefschrift niet alleen mogelijk, maar ook minder eenzaam 
hebben gemaakt. en natuurlijk dank voor je aanmoediging tijdens een van die retraites 
in oktober 2018 om op een vliegtuig naar sardinië te stappen – obviously.

Mariken: dankjewel dat je al sinds het eerste jaar van onze studie met me optrekt in het 
leven. fijn dat we delen in elkaars hoogte- en dieptepunten in het leven, en het ook met 
z’n vieren zo goed kunnen vinden. Dank dat je samen met Justine mijn paranimf wil zijn 
(zo ben je toch nog een soort “getuige”).

sander: pas achteraf krijgt een relatief onbeduidende gebeurtenis als op een vliegtuig 
stappen de betekenis van een belangrijke levensgebeurtenis. Dank dat je het avontuur 
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met mij aan gaat, ik kan en wil me nu al geen leven meer voorstellen zonder jou (en 
zonder Marre). Ik kijk uit naar ons nieuwe woon-avontuur, dat voor onze neuzen verrijst. 
en naar onze reis naar Madagaskar. Ik heb er alle vertrouwen in dat we elkaar zullen 
blijven boeien, en in zowel de hoogte- als dieptepunten onze levensverhalen met elkaar 
zullen blijven delen.
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over de auteur (ABOUT THE AUTHOR)

Iris Hartog (amsterdam, 1983) groeide op in Haarlem, waar 
zij aan de vrije school haar vwo-diploma behaalde. na een 
jaar gewerkt te hebben in de zorg, begon zij in 2003 aan 
de bachelorstudie Humanistiek aan de universiteit voor 
Humanistiek te utrecht. gedurende haar studie volgde zij 
ook de opleiding tot “trainer morele oordeelsvorming” bij 
governance & Integrity nederland en Business universiteit 
nyenrode, en was zij binnen de universiteit voor Humanistiek actief in de medezeggen-
schap en als onderwijsassistent, -coördinator en beleidsmedewerker. In 2012 voltooide 
zij de driejarige masteropleiding (cum laude) met een masterscriptie waarvoor zij de 
rabobank nBn scriptieprijs voor Bedrijfsethiek ontving.

gedurende en na haar studie werkte Iris o.a. als trainer morele oordeelsvorming in pu-
blieke organisaties, als junior docent Zorgethiek aan de universiteit voor Humanistiek en 
als freelance docent bio-ethiek bij de universiteit van amsterdam en universiteit leiden. 

In 2014 zette zij definitief de stap naar de medische wereld, door te starten met haar 
promotieonderzoek bij de afdeling Medische psychologie van het academisch Medisch 
centrum te amsterdam en de afdeling praktische en empirische religiewetenschap van 
de radboud universiteit nijmegen.

gedurende haar promotietraject gaf Iris binnen de geneeskunde-opleiding les in de 
medische ethiek en arts-patiëntcommunicatie. ook begeleidde zij als mentor een groep 
eerstejaars studenten en gaf zij les in academische vaardigheden.

na haar aanstelling als promovendus werkte zij gedurende 2019 aan het “voltooid 
leven-onderzoek” aan de universiteit voor Humanistiek: een grootschalig onderzoek 
naar mensen met een doodswens zonder ernstige ziekte, in opdracht van het Ministerie 
van vws. In dat jaar werd zij tevens benoemd als ethicus-lid (“deskundige op het ge-
bied van ethische- en zingevingsvraagstukken”) bij de regionale toetsingscommissies 
euthanasie (rte).

sinds januari 2020 is Iris ook werkzaam als docent Medische ethiek bij de afdeling Medi-
sche ethiek, filosofie en geschiedenis van het erasmusMc te rotterdam, waarnaast zij in 
oktober 2020 haar proefschrift voltooide. In november 2020 werd zij tevens aangesteld 
als postdoc onderzoeker “palliatieve geneeskunde” bij het expertisecentrum palliatieve 
Zorg van het luMc.
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1. phd training 
Course year(s)

the aMc world of science, graduate school for Medical sciences, aMc, amsterdam 2014

qualitative Health research, graduate school for Medical sciences, aMc, amsterdam 2015

qualitative analysis with atlas.ti, graduate school for the Humanities, radboud university 
nijmegen

2015

project Management, graduate school for Medical sciences, aMc, amsterdam 2015

Designing a phD project, graduate school for the Humanities, radboud university nijmegen 2015

the art of presenting science, graduate school for the Humanities, radboud university nijmegen 2016

Justice & priority setting in Health care, catholic university leuven, Belgium 2016

Introduction day including scientific Integrity course, graduate school for the Humanities, 
radboud university nijmegen

2017

statistics for phD students using spss, graduate school for the Humanities, radboud university 
nijmegen

2017

university teaching qualification (Basiskwalificatie onderwijs, BKo) “leergang activerend 
onderwijs”, center for evidence-Based education, aMc, amsterdam

2018/19

2. presentations
international conferences title year

“religion and the crisis of Meaning” 
conference, nederlands genootschap 
voor godsdienstwetenschap. radboud 
university nijmegen, the netherlands.

the relationship between the interpretation of 
contingent life events and quality of life (oral 
presentation)

2015

european conference on religion, 
spirituality and Health, Institute for 
spirituality and Health. university of 
gdánsk, poland.

towards a narrative understanding of quality of 
life: Making meaning of contingent life events (oral 
presentation)

2016

annual conference of the International 
society for quality of life research 
(Isoqol). Kopenhagen, Denemarken.

towards a narrative understanding of quality of life: 
Making meaning of contingent life events (poster 
presentation)

2016

32nd european conference on 
philosophy of Medicine and Health 
care, european society for philosophy 
of Medicine and Health care (espMH). 
lisbon, portugal.

narrative meaning making and integration of falling 
ill: reconstruction of life events (re-lIfe) (oral 
presentation)

2018

annual conference: “ethics in action”, 
european association of centres of 
Medical ethics (eacMe). amsterdam, the 
netherlands.

patient-reported outcomes and medical decision 
making: ethical implications of response shifts and 
dispositions (oral presentation)

2018

dutch research group meetings year(s)

nwo (netherlands organization for 
scientific research) “quality of life and 
Health” meetings, amsterdam.

IMpact: Improving the conceptualization and 
measurement of quality of life (oral presentations)

2015, 
2016, 
2017
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“research ateliers” empirical and 
practical theology and religious studies, 
radboud university nijmegen.

Improving the conceptualization and measurement 
of quality of life (oral presentation); re-lIfe: the 
reconstruction of life events questionnaire (oral 
presentation); towards a narrative understanding 
of quality of life: Making meaning of contingent life 
events (oral presentation)

2015, 
2016, 
2017

research meetings Department of 
Medical psychology, academic Medical 
center, amsterdam.

towards a better understanding of quality of life (oral 
presentation); the influence of narrative meaning 
making of contingent life events (oral presentation); 
Improving the conceptualization and measurement 
of quality of life (oral presentation)

2015, 
2016, 
2017

research meetings philosophy of 
care group, academic Medical center, 
amsterdam.

towards a better understanding of quality of life (oral 
presentation)

2015

research day “over de amstel, 
Departments of Medical psychology, 
academic Medical center and vu Medical 
center, amsterdam.

the reconstruction of life events questionnaire (oral 
presentation: “pitch”)

2015

Kick-off meeting Mental Health research 
program, the amsterdam public Health 
research Institute, amsterdam.

towards a narrative understanding of how falling ill 
influences quality of life: narrative meaning making 
of contingent life events (oral presentation)

2016

seminar “empirical and practical 
theology and religious studies”, 
radboud university nijmegen.

towards a narrative understanding of quality of life: 
Making meaning of life events (oral presentation)

2018

3. teaching
practical classes ethics (third-year medical students), 
aMc, amsterdam.

2015-2017

practical classes doctor-patient communication 
(first- and second-year medical students), aMc, 
amsterdam.

2016-2018

Mentorship: practical classes on academic skills 
and individual meetings (twelve first-year medical 
students), aMc, amsterdam.

2017-2018
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Joep Dohmen & iris hartog (2014) bildung en burgerschap. Martha nussbaums pleidooi voor een 
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certain life events, such as falling seriously ill, have so much impact that these disrupt 
our life story. Because of the connection between our life story and identity, such events 
can lead to a “crisis of meaning” and evoke existential questions. In religious studies, 
these crises of meaning are called “experiences of contingency”: experiences that make 
us aware of our vulnerability and finitude and confront us with the randomness of life.

although several findings suggest that adverse life events negatively impact people’s 
“quality of life”, some people find remarkably positive ways to relate to such events, 
leading to a better quality of life than would be expected.

this dissertation is about experiences of contingency caused by disruptive life events, 
and the ways people make meaning of such events and integrate them into their life nar-
ratives, influencing their quality of life. It describes the results of theoretical, qualitative 
and quantitative research, combining perspectives from both humanities and medical 
sciences.

iris hartog (1983) works as a researcher at the center of expertise palliative care, leiden 
university Medical center, as a teacher in medical ethics at the Department of Medical 
ethics, philosophy and History, erasmus Medical center rotterdam, and as an ethicist 
for the regional euthanasia review committees. she conducted her doctoral research 
at the chair of empirical and practical religious studies, radboud university, in collabo-
ration with the Department of Medical psychology, amsterdam uMc.


