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Dankwoord

Na 39 jaar in het mooie vak oogheelkunde te hebben gewerkt, waarvan 35 jaar als 

oogarts, mag ik nu mijn loopbaan afsluiten met een proefschrift.

Er zijn heel veel mensen waarmee ik heb samengewerkt en die mij, bij mijn ontwikkeling 

in het vakgebied, hebben geholpen. Eén persoon vooral springt eruit, mijn opleider Prof.

Dr. H.E.Henkes. Zonder zijn mensenkennis zou ik niet zijn toegelaten tot de opleiding 

oogheelkunde.

Research is de sleutel tot ieder proefschrift en daarom wil ik eerst en vooral de patienten 

bedanken, die hebben willen meewerken aan het onderzoek. In het bijzonder nog de 

leden van de NVGP, die voor mij een hele snelle computer hebben gefinancierd, die 

essentieel was voor de snellere berekening van de CT-scans. Ook de belangstelling van de 

dames in de “stand” was een stimulans.

Ik wil mijn promotores bedanken zonder wier inzet en kritische begeleiding dit proefschrift 

niet tot dit resultaat had geleid.

Maarten, van jou kreeg ik de kans om een promotie onderzoek te doen en heb ik het met 

dit proefschrift kunnen afronden, incidenteel begeleid door een peptalk. Je bent een ster 

in het verzinnen van krachtige opschriften en titels en heel precies op de interpuncties.

Wilmar, vanaf het moment dat jij je hebt verdiept in de getallen, is de artikelen-trein 

gaan rijden. Je wist fouten er feilloos uit te halen. Van jou heb ik geleerd dat quintilen en 

quartilen hun nut hebben om de cijfers te analyseren. 

De promotiecommissie bedank ik voor hun beoordeling van het manuscript en hun 

bereidheid met mij te discussieren over het onderwerp

Tos, zonder jouw snelle berekeningen en uitleg zou ik vele malen langer over de statistiek 

hebben gedaan en zeker niet dit resultaat hebben gehad.

Een bijdrage aan de voortgang van mijn berekeningen werd ook gegeven door de 

afdeling “röntgenarchief” en met name Guus. Een mailtje met namen van mij en binnen 

een paar uur stond alles op een schijfje. Fantastisch. Ook kan Guus heel boeiend vertellen 

over zijn vak en heb ik me verbaasd over de vroegere prenten op glas, die hij me liet zien.

Dankzij Monique Wezel, die de patientenlijsten bij hield, hoefde ik nooit lang naar de 

mensen te zoeken. Ook verzorgde zij de afspraken voor de herhaal consulten en -scans. 

Haar gevoel voor systematiek en orde heeft mij veel tijd bespaard.

Monique Stam weet gelukkig alles van promotie procedures anders was er zeker wat fout 

gegaan.
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Voor de mooie publiceerbare foto’s hulde aan Dick. Het duurde even, maar toen was het 

resultaat erg goed. 

Paulien heeft bij de start van het onderzoek, geheel belangeloos, als tweede (gemaskeerde) 

onderzoeker bijgedragen aan het eerste artikel. Waarvoor mijn dank.

Sarit veel dank voor het corrigeren van taal en stijl fouten.

Mirjam, jou wil ik bedanken voor de eerste beginselen van de statistiek; vele malen beter 

uitgelegd dan welke cursus ook. Ook dat je mijn paranymf wilt zijn en natuurlijk voor de 

morele steun.

Ellen, jou wil ik danken voor je, inmiddels 54 jaar durende vriendschap en steun in goede 

en in kwade dagen. Fijn dat je mijn paranymf wilt zijn.

In alle ziekenhuizen waar ik gewerkt heb, heb ik vele aardige collega’s en medewerkers 

ontmoet, mede waardoor ik, altijd met plezier heb kunnen werken. Voor de interesse,steun 

en vriendschap in de afgelopen jaren bedank ik alle medewerkers en staf van de afdeling 

oogheelkunde AMC. 

Mijn clubvriendinnen, we zien elkaar minstens eenmaal per jaar en jullie zijn voor mij van 

grote waarde. Een groep die elkaar goed kent (al 47 jaar) en bij wie je altijd terecht kan.

Mijn kinderen, Saskia, Deirdre en Joachim, ik heb van jullie kinderjaren genoten. Jullie 

dank ik, dat jullie me de ruimte gelaten hebben om ook nog andere dingen te doen; 

Deirdre, nog bedankt voor het typen en doorlezen.

Suzanne en Nicole dank ik, dat ze me geaccepteerd hebben en dat ik oma mag zijn voor 

Nena en Ella.

En dan Harry, lieve Harry, zonder jouw niet aflatende zorg voor mijn geestelijk en 

lichamelijk welzijn, zou dit boekje er zeker niet gekomen zijn. Sterker nog, zonder jou had 

ik nooit gesolliciteerd in het AMC.

Gevleugelde woorden van Harry: “als dat je ambitie is, dan moet je dat doen.”
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