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Appendices
Mijn promotietijd is voorbij gevlogen en ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad.
Graag wil ik iedereen bedanken!
Ton, jouw kennis van zaken is ongekend. Altijd kom je met een goed idee of goede
onderzoeksvraag als alle andere auteurs al wel dachten dat we klaar waren. Daarnaast
is jouw ontspannen manier van leiding geven erg plezierig, en ik zal onze jaarlijkse
schaatstripjes toch wel missen.
Martin, toen ik halverwege mijn promotie jou vroeg of je ‘eens mee kon denken’ had
ik nooit kunnen bevroeden dat dat zou leiden tot een benoeming als 2e promotor.
Jouw tomoloze inzet voor mijn werk en de vele discussies die we hebben gevoerd
heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Daarnaast is natuurlijk jouw liefde voor het
koken aanstekelijk, en ik heb al zeker 1 gerecht uit jouw vreselijk moeilijke kookboek
uitgeprobeerd.
Maurice, lekker een beetje brainstormen en pionieren is je op het lijf geschreven. In de
loop van mijn promotie ben jij uitgegroeid van ‘ik heb zeeën van tijd om te overleggen’
tot een drukbezet man met een hele (hele) volle agenda. Gelukkig was er meestal nog
wel ergens een gaatje om nog even te brainstormen als ik vast zat. Jouw vrije manier
van begeleiden heb ik altijd heerlijk gevonden, en mede dankzij jou kan ik aan de slag
als zeer zelfstandige post doc ;)
Rian, Tessa, het meekijken met het team Kindermishandeling vond ik erg interessant.
De samenwerking is heel makkelijk verlopen, en ondanks dat jullie zeer drukbezet zijn,
was er altijd tijd om mee te denken. Leuk dat hieruit twee gezamenlijke publicaties zijn
voortgekomen!
Cees, Babette, Udo, Joris, jullie hebben het mogelijk gemaakt dat ik zo’n enorme
database met blauwe plekken heb kunnen opbouwen. Heel erg bedankt dat jullie
ruimte voor mij hebben gemaakt. Maarliefst twee hoofdstukken in dit boekje zijn het
resultaat van onze samenwerking.
Allard, als medisch fysicus heb ik de huid in 3 simpele lagen opgedeeld en in een model
gestopt. De werkelijkheid is een stuk gecompliceerder! Dank voor jouw inzet en inzicht
in de pathofysiologie.
Mariken, Heleen, dankzij jullie heb ik in het Emma kunnen rondsnuffelen en de eerste
blauwe plekken bij kinderen kunnen meten. Zeer interessant, dankjulliewel.
Nienke, jaren waren wij roomies, laserbabes, en nu dus paranimfen. Eigenlijk was jou
vragen mijn paranimf te worden een overbodige formaliteit. Congres zonder jou zal
even wennen zijn. Dankjewel dat je al die jaren een hele fijne collega en een gezellige
vriendin bent geweest.
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Dankwoord
Anette, al sinds we elke dag samen in de trein zaten zijn we dikke vriendinnen. Heel
grappig dat we nu samen op dezelfde afdeling werken en ik je weer elke dag zie! Ik ben
heel blij dat je mijn paranimf wil zijn want ik heb jouw rust en vooral jouw grapjes wel
een beetje nodig.
Alle Laser en BMEP meiden, Annemieke, jij bent echt een ontzettend fijn
kamergenootje, jouw keiharde werkinzet is aanstekelijk! Heel veel succes nu je zelf
bijna aan het promoveren bent.
Saskia, jij had altijd tijd voor een babbeltje (misschien iets te vaak) en jouw adviezen op
zowel professioneel als privé vlak zal ik zeker missen!
Merel, mijn eerste student, en gelijk zeer succesvol! Vele uren hebben we bij de GGD
gezeten waar we al snel vriendinnen zijn geworden. Onze tripjes naar Antwerpen zijn
legendarisch en moeten we nog jaren vol blijven houden.
Ook Annemarie en Lida, jullie hebben voor een hoop gezelligheid gezorgd, waarvoor
dank. Annie, ook al ben je iets verder weg, zodra je terugkomt gaan we weer wat doen
met zn vijven J
Angela, grappig dat wij pas nadat we al 2 jaar collegas waren hebben ontdekt dat we
ontzettend gezellig zijn samen! Onze theepauzes zal ik zeker gaan missen!
Jetty (ook mevrouw Stam), altijd kon ik even binnenlopen voor een babbeltje. En
natuurlijk hartelijk dank voor het regelen van de zaken rondom mijn promotie.
Judith, klassiek of Skunk, wij kunnen er samen van genieten.
Gerda en Jasmin, wat konden wij heerlijk rustig werken beneden, en toch heel gezellig.
Studenten, Els, Jessica, Annika, Laura en Carine, jullie inzet heeft dit boekje mede
mogelijk gemaakt, waarvoor dank!
Alle andere BMEP collegas, Dirk, labview koning, je hebt me zo vaak geholpen toen ik
nog een volkomen nitwit op programmeergebied was, ik ben blij dat je voor jouw inzet
in mijn promotie nu toch nog ergens als auteur beloond wordt.
Jelmer, zonder jouw lichtende input zou het allemaal nog veel langer geduurd hebben.
Roy, een botsing met een bord of een mep met een stok, de wederzijdse mishandeling
heeft voor een hoop lol gezorgd en is mijn promotie zeer ten goede gekomen J
Martijn, wanneer gaan we weer dansen samen?
Jeroen damkampioen, als ik kwam binnenwaaien voor een babbeltje werd het al heel
snel een langdurig gesprek, misschien wel goed dat we niet meer op dezelfde afdeling
werken ;)
Ook alle andere collega’s bedankt voor een fijne samenwerking.
Al mijn lieve vriendjes en vriendinnetjes, Bianca, sommige mensen zeggen dat een
promotie zwaar is, maar jij doet er nog een schepje bovenop, je bent een inspiratie! En
natuurlijk een hele goede vriendin, jammer dat onze film avondjes zijn verminderd…
maar dat hebben we goed gemaakt in Londen! Waar gaan we hierna heen?
Thaís, por todas as horas que nós conversamos sobre as nossas pesquisas enquanto os
meninos estavam jogando. Nós sempre nos divertimos quando estamos juntas.

| 135

Appendices
Joran, ook al struikel ik bijna over je (je eigen woorden), het is elke keer weer vet
gezellig, dankjewel voor jouw steun tijdens mijn promotie.
Lucas en Olivia, ookal kunnen jullie nog niet lezen, ik word wel altijd heel blij als ik jullie
zie J
Mario, als er wat is ben je altijd in de buurt, dankjewel dat je zo’n goede vriend bent.
Ineke, dankjewel dat je af en toe voor mijn ontspanning zorgt! Dansen en sauna, 2 van
mijn favoriete dingen die ik met jou kan doen J.
Marthe, jouw huis is altijd zo’n heerlijke chaos waar iedereen zich welkom voelt,
dankjewel voor jouw ondersteuning!
Hylkje, Arna, ook jullie hebben voor een hoop gezelligheid en ontspanning gezorgd,
waarvoor dank. Zullen we de sauna frequentie weer wat opvoeren?
Mijn andere MENS vriendjes; Jeroen, Niels, Linda, Jesse, Suus, Dominique, Walter,
onze weekendjes weg ga ik steeds meer waarderen (ookal heb ik ze zelf bedacht :P).
Sjoerd, Hans, het is nooit saai met jullie, we moeten weer wat vaker gaan klaverjassen!
Al mijn dansvriendjes en vriendinnetjes, van dansen kan ik zo enorm genieten, en met
jullie erbij is het altijd gezellig.
Mirjam, eu acho muito legal que você veio para a Holanda presenciar a minha defesa.
Eu acho super legal que eu estou aqui agora celebrando com toda a minha família.
Zussie, jij bent een soort wervelstorm van drukte en blijheid. Ondanks dat mijn
snoepvoorraad altijd ernstig is verminderd als jij bent langs geweest, vind ik het toch
erg leuk als je komt.
Papa en mama, een promotie houd je nooit vol zonder een goede basis. Een warm
thuis en een hoop aandacht zijn voor mij makkelijk te vinden. Dankjulliewel dat jullie er
altijd voor me zijn.
Daniel, meu pequeneninho, obrigada pelo seu apoio, ajuda e amor. Você sempre está
pronto para me escutar, dar conselhos ou me abraçar quando eu preciso. Não sei mais
o que eu posso dizer, exceto que eu te amo.
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