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Dit proefschrift is het resultaat van onderzoek uitgevoerd op de afdeling Klinische 
Epidemiologie Biostatistiek en Bio-informatica van het Academisch Medisch 
Centrum (AMC) in Amsterdam. Bij mijn onderzoekswerkzaamheden ben ik erachter 
gekomen dat inzet, hulp en steun van anderen onmisbaar zijn voor het doen van 
goed onderzoek. Allereerst denk ik hierbij aan de patienten die bereid waren deel te 
nemen aan het onderzoek. Daarnaast zijn nog veel anderen betrokken geweest bij het 
totstandkomen van dit proefschrift. Hiervoor mijn grote dank. Een aantal van hen 
wil ik graag persoonlijk bedanken. 

Allereerst mijn (co)promotoren.
Dr. N. van Dijk, beste Nynke, hartelijk dank voor de mogelijkheden die je geboden 
hebt om me te ontwikkelen als arts-onderzoeker. Ik vond het heel fijn dat ik als 
promovendus binnen en buiten het AMC cursussen mocht volgen in het kader 
van de opleiding tot epidemioloog. Heel vaak dachten we precies hetzelfde over 
bepaalde zaken. Je kordate manier van aanpakken waardeer ik zeer. Dat maakte onze 
samenwerking prettig en effectief.

Dr. W. Wieling. Beste Wouter, hartelijk dank voor de hulp en ondersteuning bij mijn 
werkzaamheden op de polikliniek en bij het schrijven van artikelen. Het was prettig 
dat je steeds snel reageerde op stukken die ik toestuurde voor commentaar. Ook 
waardeer ik het dat je hierbij steeds duidelijk kon aangeven of een stuk tekst naar 
jouw mening goed of niet goed geschreven was. 

Dr. J.B. Reitsma. Beste Hans, ik ben je zeer dankbaar voor je waardevolle bijdragen 
aan de analyses van al mijn artikelen. Je was altijd bereid om hulp te bieden waar 
dat nodig was. Ondanks het feit dat je het zelf steeds erg druk had, wist je vlak voor 
deadlines en ook in de laatste fasen van het promotietraject toch tijd vrij te maken 
om mijn artikelen te bekijken. Dat waardeer ik zeer.

Professor P.M.M. Bossuyt. Beste Patrick, hartelijk dank voor je betrokkenheid bij 
mijn onderzoek en je waardevolle commentaar op mijn artikelen. Hartelijk dank voor 
de mogelijkheden die je me hebt geboden om tijdens het promotietraject cursussen te 
volgen binnen en buiten het AMC.

Prof. Dr. J. Stam, hartelijk dank voor uw hulp bij het samenstellen van mijn 
eerste wetenschappelijke artikel. Uw commentaar op de conceptteksten van dit 
artikel was steeds zeer nuttig. Hartelijk dank dat u deel wilde uitmaken van mijn 
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promotiecommissie. Dat zelfde geldt voor dr. R.D. Thijs. Beste Roland, het was 
telkens weer leuk je te ontmoeten bij je bezoeken aan het AMC in het kader van je 
promotie-onderzoek over syncope. Het was voor mij een eer je promotie in Leiden 
te mogen bijwonen. Mijn hartelijke dank gaat ook uit naar de overige leden van de 
promotiecommissie, prof. dr. P.W. de Leeuw, prof. dr. A.W. Hoes, prof. dr. R.J. de 
Haan en prof. dr. M.A.G. Sprangers. Heel hartelijk dank voor uw inspanningen ten 
behoeve van de beoordeling van mijn proefschrift. Het is een grote eer om mijn 
proefschrift te mogen verdedigen tegenover geleerden met grote vakinhoudelijke 
kennis.

Graag wil ik dr. M.P.M. Harms, prof. dr. J.W.M. Lenders en dr. J.H. Ruiter hartelijk 
danken voor hun deelname aan de trial van het Syncope Treatment and Assessment 
network Netherlands (STAND-trial). Zonder jullie hulp hadden we nooit zoveel 
patienten kunnen includeren in dit onderzoek. Wat betreft de inclusie en follow-up 
van patienten in dit onderzoek wil ik ook graag de medewerkers van de polikliniek 
Cardiologie van het AMC en het Medisch Centrum Alkmaar bedanken voor hun 
medewerking. Voor de STAND-trial gaat mijn bijzondere dank uit aan Ingeborg 
K. Go-Schön. Ingeborg, zonder jouw hulp bij het inplannen en voorbereiden van 
afspraken met patienten, archiveren van onderzoeksmateriaal en het invoeren van 
onderzoeksdata zouden we de STAND-trial nooit goed hebben kunnen uitvoeren. 
Onze besprekingen op maandagochtend waren altijd erg gezellig en effectief.

Het schrijven van een Cochrane review bleek een hele klus. Het was erg fijn dat ik hierbij 
kon rekenen op hulp van Catherine Black in het kader van haar wetenschappelijke 
stage. Catherine, hartelijk dank voor je inzet tijdens de stageperiode. Voor het tot 
stand komen van de Cochrane review was ook de hulp van dr. R.J.P.M. Scholten van 
het Dutch Cochrane Center onmisbaar. Rob, ik waardeer je optimistische en vrolijke 
houding enorm.

Ook mijn overige mede-auteurs prof. dr. L.R.C. Dekker, dr. J.S.K. Luitse, dr. K.R. 
Boer, drs. G. Casteelen, drs. N. Colman en I.K. Go-Schön wil ik graag hartelijk 
bedanken voor hun commentaar op de conceptversies van de artikelen.

Onderzoek doen lijkt op een rit in een achtbaan. In het begin gaat het langzaam 
en traag, vervolgens ga je los en ga je door pieken en dalen. Het was fijn mij 
wetenschappelijke en persoonlijke successen te kunnen delen met kamer-, gang- 
en afdelingsgenoten op de afdeling Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en 
Bio-informatica. Prof. Martien Borgdorff, hartelijk dank voor je interesse in mijn 
onderzoek en je waardevolle suggesties bij de werkbesprekingen. Ook wil ik graag 
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mijn kamergenoten Anouk, Hans, Barbara, Olga en Mariska bedanken voor hun 
praktische tips bij de uitvoering van het onderzoek. Iris, Erik, Raha, Sandra, Willem, 
Annet, Susan, Marjolein, Kim, Fleur, Jolande, Teodora, Miranda, Roy, Sharon en 
Bart, veel succes met jullie onderzoek en toekomstige werkzaamheden! Gré, Hanni 
en Petra, fijn dat jullie altijd klaar stonden om mij te helpen. Bedankt voor de 
gezellige uitstapjes en kerstactiviteiten! 

Met veel plezier heb ik me tijdens mijn promotietraject ingezet voor de 
ondernemingsraad van Academic Medical Research B.V. Het was erg interessant 
om het AMC op deze manier op een andere manier te leren kennen, van binnenuit. 

Verder wil ik al mijn vrienden, familie en bekenden hartelijk danken voor hun 
interesse en belangstelling voor mijn onderzoek. Dit heb ik altijd zeer gewaardeerd. 

Miranda en Edwin, ik ben erg trots dat jullie mijn paranimfen wilden zijn. Heel 
hartelijk dank voor jullie hulp rondom de promotie. 

Beste mam, Jan en Lisette, hartelijk dank voor jullie interesse en belangstelling 
voor mijn onderzoek. Helaas heeft vader de promotieplechtigheid niet meer kunnen 
bijwonen. Lisette, ik hoop dat je een goede specialist wordt en dat je daarnaast samen 
met Mark veel plezier beleeft. Jan, van een ding sta ik steeds weer versteld: het 
beroep van boer en dokter lijkt heel verschillend in theorie, maar als we samen weer 
eens een schaap scheren, aardappels scheppen of een ander klusje doen, realiseer ik 
me dat het in praktijk toch heel goed te combineren valt.




