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Het is zover! Het proefschrift is af en ik mag het dankwoord schrijven. Ik heb al het langste dankwoord 

beloofd, niet omdat ik langdradig ben maar omdat heel veel mensen bijgedragen hebben aan het ontstaan 

van dit boekje. OK, misschien ben ik toch een beetje langdradig ☺ 

Ten eerste wil ik “mijn” Marfan patiënten bedanken, zonder jullie was dit werk nooit tot stand gekomen. 

Het is de leukste patiëntengroep om onderzoek mee te doen: ontzettend gemotiveerd en nieuwsgierig 

maar ook kritisch. En niks is te veel, zelfs niet om naar Amsterdam te komen op zondag en een “klein” 

stukje huid af te staan (dat ook nog meerdere keren). Ik hoop dat jullie in de toekomst veel baat zullen 

hebben van de COMPARE studie. 

Mijn promotoren en de co-promotor. Bedankt voor alle begeleiding en de vrijheid in afgelopen 4 jaar die 

tot dit boekje hebben geleid. 

Prof. dr. AH Zwinderman, beste Koos, het is een plezier om met jou wetenschap te doen, vele keren dacht 

ik dat dit de leukste baan in de wereld was. Onze discussies op jouw witte bord of in de trein naar Leiden, 

even dit of dat laten zien van mijn analyses, je kon altijd de tijd vinden of maken.  Met een halve zin was 

alles al duidelijk van beide kanten! En het belangrijkste: je had op cruciale momenten vertrouwen in mij 

en hield het vogelperspectief over mijn werk. 

Prof. dr. BJM Mulder, beste Barbara, jouw gedrevenheid en efficiëntie zijn wonderlijk. Je was vanaf het 

begin enorm enthousiast over de COMPARE studie en wist de COMPARE op zijn poten te houden ook 

toen de inclusie een zetje in de rug nodig had. Ik heb veel van jou maar ook vooral door jou geleerd. Mijn 

papers kreeg ik altijd binnen twee dagen terug met een efficiënt en praktisch commentaar. Je wist het 

maximum uit mij te halen en dat elke keer opnieuw. 

Dr. M. Groenink, Beste Maarten, jouw scherpe geest heeft tot de belangrijkste bochten geleid in het 

ontstaan van dit proefschrift. Ik werd soms wanhopig van“Hier zit iets in”, of  “deze twee stukken horen 

eigenlijk bij elkaar” op het moment dat ik dacht dat alles klaar was, maar vaak had je gelijk. Jouw humor 

heeft onze woensdag-besprekingen regelmatig met een half uur verlengd, het was ook leuk om je prive 

kant te zien op het Marfan symposium in Warrenton (“why is always salt and pepper on the table, why 

not curry or cinnamon, have you ever thought about that?”). 

Mijn COMPARE kameraden. Beste Fleur, we hebben veel met elkaar meegemaakt. Je hebt bijna de hele 

inclusie meegemaakt en ondanks je drukke opleiding tot klinisch geneticus op zondagen ervoor gestaan. 

We hebben het altijd gezellig gehad (Marfan-dag, Groningen...) en waren een leuk team (Marfan 

meisjes!). Ik hoop dat je daar toch iets aan hebt gehad en ben blij voor je dat je promotie goed gelukt is. 

Beste Piet, het was heel prettig met je samen te werken, we konden elkaar heel goed aanvullen en 

begrijpen. Je hebt je best gedaan voor de COMPARE en vond het oprecht leuk. We hebben veel met 
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elkaar gelachen, je humor heeft het harde werken verzacht! Ik ben blij dat je gelukkig bent met je 

opleiding en je gezinnetje. 

COMPARE studie groep. 

Beste Janneke, Marlies, Arthur, Yvonne, Peter en Maarten, jullie medewerking heeft van de COMPARE 

een wereld studie gemaakt. Nog “even” de data van een patiënt of even langskomen was nooit een 

probleem, bedankt daarvoor en voor alle logistieke ondersteuning. Beste Jos en Gerda, jullie hebben veel 

voor de COMPARE gedaan ook toen het niet hoefde, bedankt daarvoor, ik zal het niet vergeten. 

Een leuke afdeling is altijd heel belangrijk tijdens de promotie: fijne collega’s om je up’s en down’s mee 

te delen maar ook van te leren. In dat opzicht was de KEBB ideaal. 

Beste Gré en Petra (ook al ben je al een tijdje weg), jullie zorgden altijd voor de gezelligheid en 

coherentie op de afdeling! Gré, je bent een borrel- en feest-meester! En als Gré je hotel voor een congres 

organiseert, zit je zeker in een chique en gezellig hotelletje of bed-and-breakfast. Dank voor je hulp met 

de laatste loodjes voor dit proefschrift. 

Promoveren schept een band. Mijn kamergenoten! Marlies, Mariska en Fleur. Ik belande als een 

kersverse onderzoeker in jullie kamer en dat was maar goed ook! Jullie hadden al veel ervaring en rust en 

waren ontzettend gezellig. Ik heb nog de “je-hebt-het-veel-te-druk” cavia als een blijvende herinnering 

aan die tijd. Beste Fleur, je bent een heel leuk mens, je rose-, schoenen- en dysmorfomania hebben mij uit 

de diepste downs gehaald! Kimiko en Jolande, het gyn-duo, ik weet nu alles over de opleiding tot 

gynaecoloog! Kimiko, je bent ontzettend energiek en vrolijk, het hield niet op (Aziatisch of Indisch 

koken, reizen, detox thee, lezen, kunst-nagels, trouwen en yoga), we hebben veel gelachen! En op het 

laatst Parvin, Eleanor and Gaori, nog veel succes met jullie promotie! Parvin, we konden een kritische 

blik geven op elkaars werk en mee denken met elkaar, dat was vaak erg leuk en ook nuttig (je hebt het 

best georganiseerde bureau van de wereld!). 210-1 dames: Marjolein, Annet, Inge en Esther. Even 

binnenlopen was altijd een feest, we hebben elkaar reality checks gegeven of gewoon hard gelachen en ik 

had weer energie om door te gaan, ik neem jullie mee naar de next level! Marjo (het is net ons mam), je 

bent ontzettend leuk, je droge humor of praktische tips (zeker in mijn geval) waren onmisbaar. Annet, je 

zachte g met karakter is een winnende combinatie. Inge, het was een match vanaf dag 1 (niet alleen op het 

chaotische niveau), grapjes over allochtonen en dyslexie of gewoon de counsel-sessies (met een biertje 

erbij) gaan we nog vaak doen. Esther, je was een steady factor van 210-1 en mijn trein-kameraad. En mijn 

alter-kamer, legendary 207. Erik, Michel en Iris, ondanks het leeftijds- maar vooral levensfaseverschil, 

was ik one of us! R-line, syntax fixen of “dat moet je met dit programmatje doen”  hebben enorm 

bijgedragen tot mijn statistische en programmeer-waardigheden. Erik, even mijn data imputeren of 

“plinken” was nooit een probleem. Michel, the R-master en de beste eind-driver, bedankt voor al je hulp 
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met R, ik heb er enorm van geleerd. OK, loops zijn niet echt mijn ding, maar ik ben ten slotte gewoon een 

dokter! Iris, we zijn er samen aan begonnen, veel met elkaar meegemaakt (Goteborg, even shoppen of 

feesten) en gaan het samen afmaken! Het begon als een grapje maar het is gelukt, we gaan op dezelfde 

dag promoveren! Je bent mijn deputy paranimf, ik ben blij dat je een leuke baan hebt en dat het gelukt is 

met de verhuizing naar Engeland ten gelijke tijd met de laatste loodjes van de promotie, heel knap. 

Gelukkig hebben we het feest om ernaar uit te kijken! 

Cardio-collega’s: Michiel, Jeroen, Paul, Zeliha en Klaartje, ik kon altijd met de praktische vragen bij 

jullie terecht (METC, onderzoeken aanvragen ezv) of gewoon even kletsen. Ik wens jullie veel succes met 

de opleiding. Dounya, ik vond het ontzettend leuk met jou samen te werken, we hebben er het beste van 

gemaakt door elkaar aan te vullen en een kritische blik te werpen op elkaars veld. Het is een mooi stuk 

geworden waar ik trots op ben. Daarnaast was het ontzettend gezellig! 

Shreyas, erg bedankt voor je steun in het begin van de COMPARE. Alles kon en niks was te gek, even 

centrifuge meenemen of de sleutel van het lab krijgen, je bent zelfs een paar keer geweest op zondagen 

om ons te helpen! Marco, bedankt voor je hulp met de validaties. Vivian, je energie, enthousiasme en 

kennis over aneurysma’s hebben veel bijgedragen aan dit werk, door jou kon ik weer het bos door de 

bomen zien, het was ontzettend leuk met je samen te werken. Ik ben heel benieuwd hoe onze muizen 

studie die we samen hebben opgezet, verloopt! Rene, het was heel inspirerend om met jou samen te 

werken, nog aan het begin van het “ontstekingspad” van dit proefschrift. Je kon altijd tijd voor mij 

vinden, analyses uitvoeren (en altijd snel!) of even van gedachtes wisselen op je witte bord, dank voor die 

leuke tijd. Marnix, onze samenwerking heeft van mijn interesse in pathologie een  beroepskeuze gemaakt 

en daar ben ik erg mee blij! Je werd vaak gek van mijn enthousiasme en ongeduld maar je kon altijd tijd 

maken voor ons project ondanks je drukke opleiding. 

Lieve Joost, van “de vriend van Ido” uit “Svetlana” tijden, zijn we goede maatjes geworden. En wat leuk 

dat je naast me staat op deze dag! Lieve Judith, wat leuk dat jullie elkaar hebben gevonden en dat jullie 

wilden helpen met alles, het is ons eigen “kunstprojectje” geworden. 

Draga Bojana, prijatelju i divni covece! Kako smo se tiho divno pratili jos od studentskih dana na 

vezbama, do ucenja zajedno u Solunskoj, izleta i zurki pa do ove Holandije, brakova i dece! Tvoja tanana 

dusa i apsolutni sluh za super provod (od kuvanja raznih specijaliteta, do dana Brazila u Botanickoj basti, 

izleta, koncerata i cuvanja Tare) su nas zblizili svih ovih godina. Srecna sam sto te imam i u ovoj 

Holandiji i sto ces biti uz mene i danas. 

Lieve Peter en Wieneke, vanaf dag één hebben jullie mij als je eigen dochter gezien, dat schepte een 

bijzondere band. Bedankt voor jullie steun al die tijd op veel verschillende manieren en begrip voor mijn 
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werk, daarzonder was het nooit gelukt! Jullie oppas-acties hebben ook de laatste loodjes van dit 

proefschrift mogelijk gemaakt. Er staan ons nog vele gezellige jaren te wachten. 

Dragi teto, Gago, Daco, Dado, teto, Pavle, Hristina, mama, tata i Nemanja, iako je Tolstoj rekao da su sve 

srecne porodice iste a nesrecne svaka na svoj nacin, milsim da nije bio u pravu. Mi smo eto bili srecni na 

svoj nacin (ipak sam uvek vise volela Dostojevskog!). Vasa neiscrpna podrska svih mojih ideja od malih 

nogu i divljenje mojim uspesima su ucinili da verujem da mi je nebo granica. I evo, skidam vam zvezde 

sa neba danas sa nadom da vam uzvracam bar deo onoga sto ste mi pruzili. Svako od vas nam je na svoj 

nacin bio majka i otac i ucinio od nas ljude kakvi jesmo. Mnogo vas sve volim. Majka, ti si me naucila da 

izvucem maksimum iz sebe, toj nekoj upornosti koja mi je bila glavno oruzije proteklih godina a tvoja 

neiscrpna ljubav i podrska u svim situacijama- snaga. Tata, jos od clanskih karti za “drustvo za zastitu 

zivotinja”, preko (muzickih) skola pa do doktorata, uvek smo delili romanticarski pogled na svet koji me 

je cesto odrzavao proteklih godina. Nemke, moj bato,u svim situacijama i uvek smo se voleli i cuvali, 

ponosna sam na tebe, hvala ti za podrsku zadnjih godina, zajedno sa Rubiom. 

Lieve Ido, mijn soulmate en supernatant! Je begrip voor mijn promotie afgelopen jaren, alle zondagen dat 

je mee bent geweest zodat we elkaar toch een beetje konden zien of gewoon om de centrifuge te sjouwen 

en je geduld met de laatste loodjes, hebben mij de sterkte gegeven om door te gaan. We hebben heel 

intensief geleefd en veel met elkaar meegemaakt. Volim te, ti si moje sidro i vetar. Tara i Jano, vi ste 

mamine zvezdice , kako ste lepe, kako vas volim i kako sam ponosna na vas. Sa vama troma sam 

najsrecnija zena na svetu. 

 

 

Teodora 




