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DANKWOORD

Zonder samenwerking met vele anderen zou dit proefschrift niet tot stand gekomen zijn. Bij 

deze wil ik iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. 

Paul-Peter, in 2006 gaf je me de kans de opleiding tot reumatoloog voort te zetten 

in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Al gauw ging het over het doen van 

wetenschappelijk onderzoek gedurende de opleiding. Ik dacht aan 1 artikel, jij dacht meer 

aan een boekje. Wat ik toen niet voor mogelijk had gehouden is gelukt. Met jouw positieve 

benadering laat je mensen zien dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Je helpt mensen 

talenten te ontdekken en je leert ze hoe je met minder ontwikkelde eigenschappen uiteindelijk 

een mooi resultaat kunt bereiken. Hiermee geef je mensen kansen en maak je ze groter. Een 

eigenschap die ik zeer in je waardeer en waar ik me graag aan optrek. Ik heb een leuke en 

leerzame tijd gehad in het AMC.  

Daan, jij weet als geen ander wat hard werken is. Je bent een zeer goede clinicus en in staat 

om hiernaast meerdere onderzoeksprojecten/promovendi te begeleiden. Hiernaast run je 

thuis samen met Paul-Peter een gezin met 4 kinderen. Ondanks deze drukte ben je altijd goed 

gehumeurd. Jouw prachtige verhalen geven de dag kleur en zorgen ervoor dat je de afdeling 

klinische immunologie en reumatologie in het AMC kunt zien als een warm nest. Ik heb dit 

enorm gewaardeerd. 

Carla, jij hebt een belangrijke rol gespeeld waardoor ik in staat ben geweest om dit 

proefschrift te schrijven. Als eerste mocht ik gebruik maken van databases met gegevens, 

die grotendeels door jou met veel zorg zijn verzameld. Hiernaast heb je me ingewijd hoe 

onderzoek te doen. Met enorm veel geduld begon je me uit te leggen hoe SPSS werkt. Je gaf 

me vertrouwen dat het me zou lukken zelfstandig onderzoeksprojecten uit te voeren en op 

te schrijven. Je kritische houding is zeer waardevol bij de interpretatie van data. Super dank 

hiervoor.

Rogier, na ons gezamenlijk stuk over de aggregaten begon ik steeds meer plezier te krijgen 

in het doen van onderzoek. Met veel lol hebben we s’ avonds onder de microscoop aggregaten 

geteld. Heerlijk vond ik onze discussies aan het eind van de dag na een dag vol klinische 

werkzaamheden. Alles werd relatief! 

Arno, ook wij hebben samen met veel lol aggregaten bekeken. Jouw rustige uitstraling 

ervaar ik als zeer prettig. Ik waardeer je zeer. Allebei hebben we 4 kinderen wat een band 

schept als je beiden naast klinische werkzaamheden promotie werkzaamheden verricht. 

Marieke H, gedurende ons ‘adipo’ stuk hebben we elkaar beter leren kennen. Beiden 

verrichtten we inmiddels onderzoek naast gezin en klinische werkzaamheden en moesten 

we zeer efficiënt te werk gaan. Met warme herinnering denk ik terug aan onze gezamenlijk 

zoekacties in de -80 graden vriezers. Het is ons gelukt! Sterkte met de afronding van de laatste 

loodjes van jouw proefschrift.   

Desiree en alle andere analisten van G1, zonder jullie was het me niet gelukt alle proeven te 

doen. Jullie hebben me ingewijd in het doen van ELISA’s en synovium kleuringen. Geweldig hoe 

jullie rekening hebben gehouden met klinische werkzaamheden en mijn veel te volle agenda 

met o.a. schooltijden, zodat ik na het wegbrengen van de kindjes telkens een volgend stapje 

kon zetten. Ik ben jullie zeer dankbaar hiervoor. 
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Nathasja, jij wist en weet nog altijd orde te houden in mijn agenda. Mocht ik iets vergeten 

dan weet je me altijd te vinden. Je bent altijd vriendelijk en haalt een hoop werk weg van 

iedereen die met je mag samen werken.  

Rolinka, sinds ik in Amersfoort woon werk jij op de afdeling klinische immunologie en 

reumatologie. Je was altijd bereid om voor mij de juiste formulieren bij de juiste personen in 

het AMC zichtbaar op hun bureau te leggen zodat het snel getekend kon worden als dat nodig 

was. Super! 

Saskia, we leerden elkaar kennen in 2000 in het Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam 

waar we beiden werkten als arts assistent interne. In de jaren die hierop volgden zijn we ieder 

onze eigen weg gegaan, maar we bleven elkaar met regelmaat opzoeken. Zonder dat we het 

van elkaar wisten solliciteerden we op hetzelfde moment in het Meander Medisch Centrum 

te Amersfoort en inmiddels werken we sinds 2010 beiden in dit ziekenhuis. Nu we beiden in 

Amersfoort wonen, zoeken we elkaar vaak op en is onze band verstevigd. We zijn in de loop van 

de jaren vriendinnen geworden en naast onze gesprekken over het werk gaan we regelmatig 

dagjes lekker weg. Ik hoop nog veel gezelligheid met je te kunnen delen. Je steunt me altijd op 

meerdere manieren. Hiernaast heb je me erg geholpen bij het afronden van de laatste loodjes 

van het proefschrift. Super dank voor de organisatie op deze dag. 

Margot, we kennen elkaar al vanaf de middelbare school en zoeken elkaar met regelmaat 

op. Je luistert altijd naar mijn verhalen ook als deze minder leuk zijn. Dank dat je samen met 

Saskia mijn paranimf hebt willen zijn. 

Arts onderzoekers, arts assistenten, reuma verpleegkundigen en staf leden van het AMC, 

allen heel hartelijk dank voor de samenwerking en de gezellige tijden op de ACR/EULAR/NVR 

congressen.  

Beatrijs, wat een geluk voor mij dat jij als medical writer op onze afdeling werkte. Mijn 

stukken werden na jouw super precieze revisies een heel stuk beter waardoor ik ze met een 

gerust hard naar Paul-Peter kon sturen. 

Maten Reumatologen in Amersfoort, Suzanne, Ton en Iet, ik vind het heerlijk om in het 

Meander Medisch Centrum te mogen werken. Ton fijn dat je in de promotiecommissie wilde 

plaatsnemen. Francis, Anja, Angelique, Jeanine, Henny, Christa, Els, Marleen, Margriet, Wilma, 

Ellen, Ria, Gerda en Petra dank voor de prettige samenwerking en de vele kopjes koffie en 

‘vifits’ op de ochtenden als er de voorgaande nacht een deadline gehaald moest worden.  

Mijn studiemaatjes Gina, Marleen, Irma en Linda, 2 huisartsen, 1 psychiater en een MDL arts, 

we zijn allemaal goed terecht gekomen en wat een goed team om elkaar scherp te houden in 

deze woelige tijden.   

Thea, sinds we in Hoogland wonen heb jij regelmatig op onze kinderen gepast. Heerlijk dat 

je zo flexibel bent. Als er een deadline was of andere onvoorziene zaken opdoemden stond je 

altijd voor ons klaar. 

Roel, Ciet en Els, sinds 2 jaar zijn we buren. Jullie kunnen van dichtbij zien hoe druk het 

is met twee ambitieuze ouders en 4 kinderen. Ook jullie hebben ons regelmatig uit de brand 

geholpen en opgepast. Veel dank hiervoor.   

Dirk en Marieke, mijn broer en zus, we komen uit hetzelfde nest en ontwikkelen ons ieder 

op onze eigen manier. Dirk jouw schrijfkunsten en relativeringsvermogen zijn buiten gewoon. 

Marieke jouw humoristische kijk op de wereld is heerlijk. Laten we elkaar en gezin veel blijven 

opzoeken. 
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Lieve papa en mama, op jullie steun kan ik altijd rekenen - dat geeft rust als dat nodig is. 

Dank voor jullie liefdevolle opvoeding en kritische blik op de wereld. Mama dank dat je altijd 

naar mijn verhalen luistert als ik weer eens ergens vol van ben. Ook medisch inhoudelijk kun je 

me een heel eind volgen. Papa dank voor de heerlijke filosofisch getinte gesprekken, die we de 

laatste maanden veel hebben gevoerd. Het heeft me veel goed gedaan. 

Jeroen, we kennen elkaar al heel erg lang en hebben samen 4 kinderen gekregen. We zijn 

complementair aan elkaar en ik weet dat je me nooit zal laten vallen, ook niet in tijden van 

tegenspoed. Dit geeft me rust. Je geeft me steun en ruimte om me te kunnen ontwikkelen 

tot wie ik ben. Zoals je in het begin van onze relatie al tegen me zei: met jou wil ik graag oud 

worden. Dank ook, dat je de cover van dit boekje hebt gemaakt. Ik ben dol op je!    

Pien, Loes, Thijs en Roos, het ‘Engelse’ boekje is af!  Yippie! Ik hoop dat we nog heel lang 

samen kunnen zijn en veel leuke uitjes kunnen ondernemen. 




