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DANK aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift! Van 

patiënten tot collega’s: er zijn heel veel mensen geweest die een aandeel hebben geleverd en 

zonder die hulp was dit boekje er niet gekomen. Zonder anderen tekort te doen, wil ik enkele 

mensen graag in het bijzonder bedanken.  

 

Allereerst mijn promotor, Professor Harry Büller. Waarde Harry, ik begrijp dat je met jouw 

kennis en kunde in de wetenschap ook mijn voorgangers wist te enthousiasmeren voor 

promotieonderzoek, en ook mij had je snel overtuigd! Ik heb veel bewondering en respect voor 

je inzicht en overzicht van de wetenschap en het vermogen tot vereenvoudigen van dat wat 

eerst nog ingewikkeld leek. Ik heb hier de afgelopen jaren veel van mogen leren, waarvoor 

dank! 

 

Mijn co-promotores, Pieter Willem (PW) Kamphuisen en Victor Gerdes. Victor, jij was degene 

die me drie jaar geleden uitnodigde om deze stap te overwegen. Veel dank voor het 

vertrouwen dat daaruit sprak! Door jouw werkzaamheden in het Slotervaartziekenhuis en mijn 

plek in het AMC zagen wij elkaar misschien wat minder vaak, maar dat belemmerde je niet om 

altijd beschikbaar te zijn voor advies en commentaar: bellen was nooit een probleem en 

mailtjes werden snel beantwoord. Daarnaast heb ik veel waardering voor je kritische blik en 

relativeringsvermogen. PW, jouw enthousiasme is aanstekelijk en motiverend. De drempel om 

even binnen te kunnen lopen was altijd bijzonder laag, en anders liep je zelf wel een rondje 

over de afdeling. Daarnaast zie jij overal mogelijkheden en beschik ook jij over een gezond 

relativeringsvermogen. Dit alles maakte de samenwerking bijzonder prettig. 

 

De leden van de promotiecommissie, professor dr. M.H.H. Kramer, professor dr. J.A. Reekers, 

professor dr. E.H.D. Bel, professor dr. B.L.F. van Eck-Smit en professor dr. P.M.M. Bossuyt: dank 

voor het beoordelen van dit proefschrift en de bereidheid om plaats te nemen in de 

promotiecommissie.  

 

Graag wil ik op alle co-auteurs bedanken, in het bijzonder Geerte van Sluis, Patrick Bossuyt, 

Paul Bresser, Wim Lucassen, Herman Hofstee, Joost Meijers, Ward van Beers en Charlène 

Oduber.  

 

Alle Prometheus-onderzoekers dank ik voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. 

Inge, mijn complimenten voor de strakke organisatie van alle Prometheus-vergaderingen; ik 

heb genoten van onze klusdagen. Veel succes met het afronden van je eigen proefschrift! Ludo 

Beenen, zeer veel dank voor het doorbellen van al die patiënten met verdenking longembolie. 

Je was soms vasthoudender dan ikzelf was, en dat heeft zeker bijgedragen aan een goede 

inclusie in de studie. Daarom ook dank aan Erik-Jan van den Dool en collega’s van het 
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stollingslab voor het trouw doormailen van alle D-dimeer uitslagen! Daarnaast wil ik alle 

betrokken artsen bedanken voor de hulp bij het includeren van patiënten.  

 

Marije, Maaike en Nadine, als zoveelste in de rij onderzoekers naar longembolie heb ik ook 

veel van jullie geleerd. Dank voor jullie enthousiasme en advies. Josien, opvolgster, ik heb er 

alle vertrouwen in dat jij een leuk en mooi promotietraject voor de boeg hebt en het lijkt me 

leuk om van een afstandje nog betrokken te blijven. Veel succes!  

 

Dames van het trialbureau, in het bijzonder Belia, Liesbeth en Trees: ik had nooit gedacht dat 

er ooit nog eens zo vaak om mijn handtekening gevraagd zou worden! Dank voor de fijne 

samenwerking bij de studies, de kopjes thee/koffie, en alle keren dat ik eigen patiënten mocht 

doorsluizen naar jullie onderzoekskamers.  

  

De secretaressen van de afdeling wil ik graag bedanken voor hun goede zorgen: Debbie, 

Marianna en Henriette. Joyce, werkelijk niets was teveel gevraagd: zelfs een stuk touw haalde 

je ergens uit een kastje toen ik er aarzelend naar vroeg. Daarnaast ook dank aan Wil, Lucy, 

Marian en Kamran van het stollingslab op G1 voor hun hulp en assistentie. Maayke Kok en Lisa 

Verberne hebben mij als student erg geholpen en veel werk verzet. Dank daarvoor!  

 

Fijne collega’s van de afdeling Vasculaire Geneeskunde op F4: ik heb genoten van jullie 

gezelschap, de samenwerking en de collegialiteit. Iedereen werkt misschien individueel aan 

eigen onderzoek, maar ik had altijd het gevoel als één afdeling samen te werken en dat was erg 

plezierig. Ik had nooit gedacht dat promoveren zo leuk kon zijn en dat mijn agenda zich zo kon 

laten vullen met collega-activiteiten, zoals borrels, skiweekenden en (uitstapjes tijdens) 

congressen. In het bijzonder mijn roomy Katrijn wil ik bedanken, het was super gezellig om de 

afgelopen jaren met jou samen de kamer te delen! Ik ga het zeker missen en zie nu al uit naar 

jouw boekje volgend jaar. 

 

Lieve vrienden en vriendinnen, bedankt voor jullie belangstelling en gezellige afleiding buiten 

werktijd. Lieve familie en schoonfamilie, ook jullie wil ik bedanken voor jullie betrokkenheid en 

onvoorwaardelijke steun de afgelopen jaren. Ik ben gezegend met fantastische mensen om mij 

heen, waar ik altijd op terug kan vallen. Annelies en Rinze, dank dat jullie mij als paranimfen 

terzijde willen staan. Geflankeerd door een apotheker en medisch-bioloog-piloot zie ik het 

helemaal zitten. Lieve pap en mam, jullie hebben mij altijd gesteund en een onvoorwaardelijk 

vertrouwen in mij gehad. Ik wil jullie bedanken dat jullie altijd voor mij klaar staan. En tot slot 

lieve Reinier, dank voor jouw steun, gezelligheid, geduld en inlevingsvermogen; met jou ben ik 

gelukkig!  
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