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Dankwoord 

Dit proefschrift is met de hulp van vele mensen tot stand gekomen. Ik wil iedereen 

bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Een aantal mensen wil ik in het 

bijzonder bedanken. 

 

Misa Dzoljic. Hoewel ik een groentje was in onderzoeksland, heb je mij een 

promotieplek aangeboden. Ik wil je hartelijk danken voor dit vertrouwen en dat je 

me hebt geïntroduceerd in de boeiende wereld van de ziekenhuis logistiek. 

 

Mijn promotoren, Markus Hollmann en Hanneke De Haes. Beste Markus, een 

erfstuk van Misa dat niet helemaal bij jouw onderzoekslijn paste… Dit heeft een 

goede begeleiding van jouw kant nooit in de weg gestaan! Bedankt voor alles. 

Beste Hanneke, een bespreking met jou leverde altijd inspiratie en energie op.  Ik 

ben blij dat je mijn tweede promotor bent. Hartelijk dank voor de prettige 

begeleiding, je gaf altijd vertrouwen en hebt me ontzettend gemotiveerd. 

 

Mijn copromotoren, Lucienne Lemaire en Benedikt Preckel. Beste Lucienne, 

dankzij jou is mijn onderzoek uit de startblokken gekomen en met jouw hulp heb ik 

de kaders van mijn onderzoek neergezet. Dank je wel daarvoor. Beste Benedikt, 

fijn dat je het stokje van Lucienne wilde overnemen. Je gaf me de ruimte me verder 

te ontwikkelen. Vielen Dank. 

 

Graag wil ik alle arts-assistenten en anesthesiologen van het AMC bedanken voor 

de prettige samenwerking. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen. 

Jules Biervliet, onze tour door Nederland was een van de leukst onderdelen van 

mijn onderzoek. Jouw onuitputtelijke bron van triviale weetjes maakte onze reisjes 

altijd interessant! Martin Bucx, dank je wel voor je vertrouwen en steun. Jan 

Eshuis, dankzij jou kon ik naar de IAAS en naar mooie voorstellingen in het 

concertgebouw.  
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Frans Oort, met eindeloze geduld heb je mij wegwijs gemaakt in het 

psychometrisch onderzoek. Op je drukbezette vrijdag wist je altijd nog een gaatje 

vrij te maken voor mijn “allerlaatste” vraag. Ik heb veel van je geleerd, dank je wel! 

 

John, Manon, Anita, Eef, Uldia, Nicole, Sharon en Miranda van de polikliniek 

anesthesiologie, wil ik hartelijk danken voor al hun steun en medewerking.  

 

Annette Schröeder en Greet Fernhout wil ik hartelijk danken voor hun 

ondersteuning. 

 

Piet Bakker, Sylvia Elkhuizen, Saskia Das en Jan Hontelez, bedankt voor de 

leerzame samenwerking. 

 

Shazia Razzaq, dank je wel voor de leuke tijd aan het begin van mijn onderzoek. 

Jouw SPSS-tips zijn me erg goed van pas gekomen. 

 

Mijn LEICA collega’s wil ik bedanken voor de gezellig tijd. Ragnar, best roomie 

ever! Samen met Andre hebben we liters koffie gedronken. Ik leerde jullie 

Nederlands en dankzij jullie ken ik nu alle Duitse scheldwoorden.  

 

Lieve Andre & Antje, dank jullie wel voor de gezelligheid en goede adviezen. 

Ringdijk misses you! Andre, super tol dat je mijn paranimf wil zijn. 

 

Roelof Jan Oostra, altijd een luisterend oor! 

 

Canada Clan: dank voor al jullie “how to survive a PhD” tips, lang leve jonge 

bamboe! Edward-Pils 

 

Dear Trudy, thank you for trying to make something English out of me. 

 

Dear Aunty Frances (& Uncle John) thank you for your First Aid in English! 
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Lieve Claire, Barbara, Irene, Natas en Caroline, bedankt voor onze vriendschap en 

jullie moral support. Claire, ik ben blij dat je naast me wil staan bij de verdediging 

van dit proefschrift (wat is een uur op een mensenleven). 

 

Lieve tante Jo, ik heb veel van u geleerd. Twee dingen krijg ik echter niet onder de 

knie: Schaatsen en Bûter, brea, en griene tsiis; wa't dat net sizze kin, is gjin 

oprjochte Fries. 

 

Lieve tante Kinge, oom Djurre, Aico, Teska, Iefke en Tobias. Hopelijk hebben onze 

lange discussies aan tafel mij gewapend voor het verdedigen van dit proefschrift. 

Bedankt voor alles. 

 

Lieve Philip, thanks for perfect post-production!  

 

Lieve Sit, thank you for Making more possible.  

Dear Mummy, thanks for making it all possible! 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Griene_tsiis



