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Allereerst wil ik alle vrouwen die aan dit onderzoek deelnamen hartelijk bedanken 

voor hun medewerking, want zonder hun deelname was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

Gedurende de hele onderzoeksperiode waren zij belangenloos bereid jaarlijks vanuit heel 

Nederland en ook Belgie af te reizen naar het AMC te Amsterdam om daar bloed te doneren 

en vele vragenlijsten in te vullen voor de jaarlijkse follow-up. Ook de Schildklierstichting 

Nederland en de Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten wil ik bedanken voor hun 

ondersteuning bij het enthousiast maken van al die familieleden van AITD patiënten voor 

deelname aan dit onderzoek. NWO wil ik bedanken voor de subsidiëring van dit onderzoek. 

Prof. Dr. Wilmar Wiersinga, beste Wilmar, jij bent niet alleen mijn promotor, maar 

ook de initiator en motor achter dit project. Jij gaf mij de kans dit onderzoek op jouw afdeling 

uit te voeren. Jouw enthousiasme, betrokkenheid bij het onderzoek, suggesties voor de 

artikelen en getoond geduld waren erg prettig. Onze expeditie op Oud en Nieuw naar een 

varkensfokkerij in het zuiden van het land om drie generaties DNA te verzamelen was ook 

een bijzondere manier van onderzoek doen. Om nooit te vergeten. Jij hebt me enthousiast 

gemaakt en gehouden om het medisch specialist zijn te combineren met het doen van 

wetenschappelijk onderzoek. Hartelijk dank voor je inspirerende en enthousiasmerende 

begeleiding! 

Prof. Dr. Jan Tijssen, beste Jan, mijn mede-promotor, zuiverder begeleiden van 

epidemiologische en statistische interpretatie van de gevonden data kan ik me niet indenken. 

Je kon als geen ander je vinger op de zere plek leggen. Toen je uiteindelijk je fiat gaf aan de 

laatste interpretaties wist ik dat het goed zat. Ook jou wil ik hartelijk danken voor je 

inspirerende begeleiding! 

Dr. Mark Prummel, beste Mark, helaas heb je het eindresultaat van ons onderzoek niet 

meer mee mogen maken, maar postuum wil ik je toch bedanken voor al je tijd en 

inspanningen. Je gaf kritisch en opbouwend commentaar, was erg betrokken en altijd bereid 

om te overleggen. Zonder jouw inzet was dit onderzoek niet tot stand gekomen. 

Prof. H. Drexhage, beste Hemmo, het was een verrijking voor ons allen om in jouw 

immunologische keuken te mogen kijken en heel wat uurtjes tussendoor gedurende het 

Rotterdamse opleidingsjaar met je samen te werken aan onderbouwing van ons begrip rond de 

immunogenese van AITD. 
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Prof. Björn Wenzel, beste Björn, in Yersiniologie kent men wel geografische 

beperkingen, maar geen afstand was je te ver om laboratoriumonderzoek uit te voeren naar de 

staat van Yersinia infectie bij al onze deelneemsters. Ook was je een van de organisatoren van 

voor mij relevante wetenschappelijke conferenties in Lübeck of omgeving rond 

schildklieronderzoek, waar verschillende onderzoeksinstituten en gastsprekers in klein comité 

met elkaar van gedachten konden wisselen over hun onderzoeksresultaten. 

Stuwende krachten achter dit project waren ook de afdelingssecretaressen Marga 

Boerigter en Renée Kostelijk voor hun hulp bij en bewaken van de logistiek en de datainvoer, 

Martine van Vessem, de doktersassistente van de functiekamer Endocrinologie, en Mieke 

Reedijk, onze gepensioneerde laborante, voor het helpen uitvoeren en begeleiden van alle 

bloedafnames en lichamelijk onderzoek. Mieke van Beeren en Marjan Platvoet, beiden in het 

bijzonder, maar ook Eric Endert, Onno Bakker en alle andere betrokken medewerkers van het 

Endolab, bij deze bedankt voor het beschikbaar stellen van al jullie expertise en 

laboratoriumfaciliteiten. DNA-isolatie en lymfocyten-isolatie behoren sindsdien ook tot mijn 

doktersarsenaal. Ook wil ik hier noemen de als zeer prettig ervaren samenwerking met de 

medewerkers van het immunologisch lab van de Erasmus universiteit en in het bijzonder 

Harm de Wit, die samen met collega-arts Wai Kwan Tse mij in korte tijd het tot leven 

brengen van ingevroren bloedcellen bij brachten, een waar wonder om mee te maken. 

Mijn collega-promovendi en –post-docs, wil ik bedanken voor hun steun, gezelligheid 

en luisterend oor. Iedereen die bijgedragen heeft aan de tot stand koming van dit proefschrift 

wil ik hierbij bedanken. Het was een plezier om samen te werken. 

Prof. Dr. R.J.M. ten Berge, Prof. Dr. H. A. Drexhage, Prof. Dr. J.B.L.Hoekstra, Dr. J.B. 

Reitsma, Prof. Dr. J. Smit, Prof. Dr. M.W. Schene, hartelijk dank voor uw deelname aan mijn 

promotiecommissie. 

 

Mijn familie, vrienden en alle anderen die de afgelopen jaren belangstellend voor mijn 

proefschrift waren, hartelijk dank voor jullie warme betrokkenheid. Jullie belangstelling heeft 

mij goed gedaan en geholpen om vol te houden. 

Lieve pap en de laatste jaren ook mam, jullie warmte, steun en vertrouwen in mij 

hebben er voor gezorgd dat ik alle mogelijkheden om te studeren altijd heb aangepakt en ook 

dit proefschrift heb weten te voltooien. Helaas hebben jullie de afronding niet meer mee 

mogen maken. Bedankt voor alles! 

Annemiek en JaapWillem, mijn zus en broer, Jane, Saskia en Jaqueline, mijn beste 

vriendinnen, bedankt dat jullie altijd zo belangstellend zijn voor alles wat ik doe en de vele 
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gezellige momenten die we samen hebben. Geweldig dat Jaap en Jane op dit belangrijke 

moment aan mijn zijde staan als mijn paranimfen. 

Last but not least, lieve Tommy, Naomi, Nigel, Ruby en Esmee, jullie warmte, liefde 

en steun betekenen heel veel voor mij. Ik ben ongelofelijk trots op ons dat we met zijn allen 

de hele gang van het tot stand komen van dit proefschrift tot een goed eind hebben gebracht, 

want het was me wel een klus, zeg! Nu kunnen we samen een stuk onbezorgder genieten van 

alle mooie dingen die het leven ons te bieden heeft. 


