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Dankwoord
	
Allereerst	wil	ik	alle	patiënten	danken	die	mee	hebben	gedaan	aan	de	verschillende	studies.	
Zonder	hen	zou	dit	proefschrift	er	niet	zijn	geweest!
	
De	andere	onmisbare	schakel	 in	de	totstandkoming	van	dit	proefschrift	 is	mijn	promotor,	
Prof.	dr.	W.A.	Bemelman.	Beste	Willem,	het	was	een	eer	je	promovenda	te	zijn,	dank	daar-
voor.	Mijn	onderzoekstijd	was	leerzaam,	maar	vooral	ook	leuk.	Je	was	een	toegankelijke	en	
kritische	promotor.	Ik	bewonder	je	als	dokter,	wetenschapper	en	levensgenieter.	De	congres-
sen	waar	je	ons	altijd	voor	de	volle	100%	mee	naar	toe	nam,	de	barbecues	en	het	waterskiën,	
ik	denk	overal	met	heel	veel	plezier	aan	terug.
	
Mijn	co-promotor,	Prof.	dr.	M.W.	Hollmann.	Beste	professor,	aan	het	begin	van	mijn	onder-
zoekstijd	kwam	ik	vaak	met	knikkende	knieën	en	zwetende	handjes	bij	u	op	OK.	Inmiddels	
is	dat	al	lang	niet	meer	zo	en	hebben	we	een	fijne	samenwerking	gehad.	Ik	vind	het	bijzonder	
hoe	u	zich	onvoorwaardelijk	inzet	voor	de	wetenschap	en	zelfs	terugkwam	van	vakantie	voor	
LAFA	patiënten.	Dank	voor	uw	verfrissende	blik	op	de	manuscripten	en	het	leren	prikken	
van	oranje	infusen.		
	
Het	is	uitermate	verdrietig	dat	Dr.	Frederik	Slors,	mijn	co-promotor,	vorig	jaar	is	overleden.	
Ongelofelijk	goede	herinneringen	bewaar	ik	aan	zijn	kritische	vermogen	en	inzet.	Ik	heb	veel	
van	hem	geleerd.
	
Geachte	Prof.	drs.	J.F.W.M.	Bartelsman,	Prof.	dr.	H.J.	Bonjer,	Prof.	dr.	O.R.C.	Busch,	Prof.
dr.	C.H.C.	Dejong	en	Prof.	dr.	F.W.	Jansen,	hartelijk	dank	dat	u	vanuit	uw	specialisme	bereid	
bent	geweest	mijn	proefschrift	kwalitatief	te	beoordelen.
	
De	LAFA-studie	 is	het	belangrijkste	onderzoek	van	mijn	proefschrift;	veel	mensen	uit	ver-
schillende	disciplines	hebben	zich	jarenlang	enthousiast	voor	deze	studie	ingezet.	Mijn	specia-
le	dank	gaat	uit	naar	de	mede-auteurs;	Prof.	dr.	M.A.	Cuesta,	Dr.	H.A.	Cense,	Dr.	A.F.	Engel,	
Dr.	M.F.	Gerhards,	Dr.	B.A.	van	Wagensveld,	E.S.	van	der	Zaag,	Dr.	A.A.W.	van	Geloven,	Dr.	
D.T.	Ubbink	en	Prof.	dr.	M.A.G.	Sprangers.
Verder	wil	ik	alle	andere	LAFA-studiegenoten;	Dr.	J.	Hofland,	Dr.	B.	Preckel,	Prof.	dr.	P.M.M.	
Bossuyt,	Prof.	dr.	D.J.	Gouma,	Dr.	M.I.	van	Berge	Henegouwen,	Prof.	dr.	C.H.C.	Dejong,	
Dr.	R.M.	van	Dam,	Dr.	D.L.	van	der	Peet,	E.	van	Zalingen,	T.H.	Goei,	I.E.	de	Stoppelaar,	Dr.	
W.F.	van	Tets,	M.J.L.J.	van	den	Elsen,	Dr.	L.T.	de	Wit,	M.A.M.	Siepel,	Dr.	J.W.	Juttmann,	
W.	 Clevers,	 L.G.J.	 Coenen,	 J.J.A.M.	 van	 Abeelen,	 D.M.	 van	 Iterson-de	 Jong,	 B.L.	 King-
Kalimanis,	M.	Krombeen,	A.	Bieleman,	M.	van	den	Dongen,	J.W.	Fuhring,	A.	Noordhuis,	
D.	de	Jong,	A.	Swart,	I.	Picard-van	Lenthe,	C.A.	Bakker,	E.	Bonekamp	en	G.P.	Molly,	van	
harte	danken.
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De	mede-auteurs	van	de	andere	studies	ben	ik	eveneens	veel	dank	verschuldigd;	G.P.	Diepen-
horst,	Dr.	P.J.	 van	Koperen,	Dr.	W.	Renooij,	M.B.M.	de	Smet,	Dr.	M.A.	Boermeester,	T.	
Kuiper,	Dr.	F.J.C.	van	den	Broek,	Dr.	K.M.A.J.	Tytgat,	Dr.	C.Y.	Ponsioen,	Dr.	S.	van	Eeden,	
Prof.	dr.	P.	Fockens,	Dr.	E.	Dekker,	Dr.	E.T.	Laan,	Dr.	R.H.W.	van	Lunsen,	Dr.	S.W.	Polle,	
Prof.	dr.	A.H.	Zwinderman,	Dr.	A.	Gerritsen	van	der	Hoop,	S.H.	van	Bree,	Dr.	W.J.	de	Jonge,	
S.A.	Snoek,	E.P.	van	der	Zanden,	Dr.	F.O.	The,	Dr.	R.J.	Bennink,	Prof.	dr.	G.E.	Boeckxs-
taens,	Dr.	A.A.F.A.	Veenhof,	M.H.G.M.	van	der	Pas,	Dr.	C.	Sietses,	Dr.	D.L.	van	der	Peet,	
Dr.	W.H.J.	Meijerink,	Prof.	dr.	H.J.	Bonjer,		J.H.	Eshuis,	Dr.	R.	Lindeboom	en	Dr.	M.I.	van	
Berge	Henegouwen.
	
Coos,	Trudy,	Carla,	Joke,	Jacqueline	en	de	dames	van	het	opnamebureau	zonder	jullie	hulp	en	
ondersteuning	was	alles	een	stuk	lastiger	geweest.	Dank	daarvoor.
	
Alle	onderzoekers	van	G4	en	het	lab;	de	skivakanties,	sinterklaasavonden,	brakke	vrijdagen	en	
slappe	mails	maakten	mijn	onderzoekstijd	onvergetelijk.
	
Dr.	 J.	Wind,	beste	 Jan,	 jij	hebt	de	LAFA-studie	opgezet	 en	het	 stokje	halverwege	aan	mij	
overgedragen.	Dank	dat	ik	op	die	rijdende	trein	mocht	springen	en	dat	ik	voor	jouw	‘kindje’	
heb	mogen	zorgen.	Ik	wens	je	veel	geluk	in	je	verdere	leven	en	carrière.			

Sanne,	ik	kan	me	gelukkig	prijzen	met	jou	als	opvolgster.	Veel	succes	en	plezier	de	komende	
jaren.
	
De	prachtige	en	overzichtelijke	lay-out	en	huisstijl	van	dit	proefschrift	is	het	werk	van	de	ta-		
lentvolle	en	creatieve	vormgeefster	Celeste.	Lieve	Les,	ik	denk	dat	jij	het	enige	jaargenootje	en	
vriendinnetje	bent	die	daadwerkelijk	alles	heeft	gelezen	(je	moest	wel..),	echt	onwijs	bedankt	
voor	al	je	inspanning,	je	mooie	werk	en	je	heldere	blik.	
	
Ik	weet	dat	niemand	dit	snapt	en	dat	het	heel	suf	klinkt,	maar	toch	kan	ik	het	niet	laten	‘Op	
de	drie	musketiers!’

Lieve	vriendinnetjes,	jullie	maken	mijn	leven	compleet!!

Aan	mijn	beide	lieve	oma’s,	ik	vind	het	ongelofelijk	bijzonder	dat	jullie	hier	nog	bij	aanwezig	
kunnen,	maar	vooral	ook	willen	zijn.	

Mijn	lieve	paranimf,	lieve	Emma,	het	zwoegen	als	wetenschappelijk	studenten	in	het	prin-
terhok	van	G4	heeft	ons	geen	windeieren	gelegd;	in	2007	werden	we	allebei	een	‘Bemel-girl’’	
(kan	nog	steeds	niet	wennen	aan	het	woord)	en	inmiddels	zijn	we	beiden	zo	goed	als	gepro-
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moveerd.	Ik	heb	niemand	de	afgelopen	jaren	meer	gezien	dan	jou...	samen	fietsen	naar	werk,	
om	12	uur	lunch,	tennisles,	bij	elk	ding	dat	er	gebeurde	‘’even	bellen’’	naar	kamer	G4-143,	
skiën,	je	hand	fijn	knijpen	tijdens	je	weet	wel,	shoppen,	een	dagje	langer	in	de	stad	van	het	
congres,	en	per	ongeluk	een	paar	drankjes	teveel.	Je	was	een	collega,	werd	een	vriendin	en	ik	
weet	zeker	dat	dat	zo	blijft!
	
Rachelle,	Allerliefste,	 je	 staat	altijd	voor	me	klaar,	we	vinden	elkaar	 te	grappig,	hebben	de	
grootste	lol,	kunnen	uren	kletsen	over	belangrijke	dingen	en	onzin	dingen	en	daarom	weet	ik	
‘you	and	me	forever!’	Dank	je	wel	dat	je	mijn	paranimf	wilde	zijn.
	
Lieve	mam,	altijd	heerlijk	om	weer	lekker	thuis	te	zijn,	heel	veel	dank	voor	je	liefde.	
	
Altijd	positief,	engelen	geduld,	een	bulderende	lach,	overal	een	oplossing	voor,	stimulerend,	
maakt	hoe	dan	ook	tijd	voor	zijn	dochters	en	een	vriend….daarom	heb	ik	de	leukste	en	liefste	
vader	van	de	wereld.
	
Ik	ben	nog	altijd	verbaasd	dat	je	al	helemaal	alleen	met	de	trein	kan.	Lieve	Ka,	wat	ben	jij	een	
geweldig,	lief,	intelligent	en	mooi	mensje.	Ik	ben	zo	trots	op	jou!	Met	jouw	kracht	en	creati-	
viteit	kunnen	we	samen	de	wereld	aan.	Dat	is	een	hele	geruststelling.		
	
Dan	toch	als	laatste,	de	liefde	van	mijn	leven..	Je	maakt	me	dol	gelukkig	en	ik	kan	niet	wa-
chten	om	samen	alle	avonturen	te	gaan	beleven.
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