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DAnkwOOrD

De onderzoeken beschreven in dit proefschrift konden alleen plaatsvinden met de hulp van 

velen. Enkele bedank ik hier, de mensen hier niet genoemd: toch bedankt!

Allereerst wil ik graag de participerende kinderen en hun ouders bedanken, zonder hen, geen 

onderzoek! Sommige heb ik zien opgroeien, wat een voorrecht. Met vele heb ik gelachen, 

met enkelen gehuild.

De kern van het onderzoeksteam die me overeind hielpen als het misging, en me stuurden 

als ik de bocht uit dreigde te vliegen. Centraal punt daarin het vraagstuk om de zorg voor kin-

deren met astma te verbeteren door de kennis erover te vergroten. Dr. B.J. Thio, beste Boony, 

wat hebben we veel meegemaakt, van eisbein in Berlijn, via reuzenpretzels (en een klein 

biertje) in München tot het strand van San Diego. Mooie momenten, soms moeilijke mo-

menten, maar steeds de voelbare steun. Zonder jou was het niet gelukt. Dr. Ir. F.H.C de Jongh, 

beste Frans, als het oog van de storm was jij een centraal rustpunt, en een luisterend oor als 

ik het even niet zag zitten. Je rake opmerkingen tijdens onze overlegmomenten brachten 

het onderzoek steeds verder. Daarnaast was het heerlijk om citaten uit te wisselen van Monty 

Python, waar de mensen om ons heen daar dan net niet de humor van inzagen. Prof. Dr. 

W.M.C. van Aalderen, beste Wim, als begeleider van mijn keuze co-schappen al aandringend 

om mijn wetenschappelijke carriëre op te pakken. Tijdens mijn promotie op de achtergrond 

aanwezig en telkens in staat om wetenschappelijke discussiepunten uit Enschede tot een 

diplomatiek einde te brengen.

Prof. Dr. S.D. Anderson, dear Sandy, still in awe from the first time I experienced one of your 

presentations (in Zwolle), you actually came a full week to Enschede. There you changed a lot 

of my ideas and rekindled my search for the why and how. Thank you for your inspirational 

presence.

Dokter Gierlings, ik weet nog de dag dat u vroeg wat ik wilde worden. Kok was mijn idee: 

maar dat vond u toch niet. Met die kennis op zak wist ik het meteen: later word ik ook dokter, 

en hopelijk net zo’n goede als u.

Het statistische team, Prof. Dr. J. van der Palen, beste Job, zeven of negen, alles past in de 

matrix (0-1 uiteraard)! Dr. M.G. Brusse-Keizer, beste Marjolein, vaak nog even kijken of ik het 

echt wel goed had berekend, het blijft me verbazen dat ik je niet tot wanhoop gedreven heb. 

Dr. T. Effing, beste Tanja, zeker in het begin van dit pad heb ik je vaak om raad gevraagd en 

gekregen, dank daarvoor.
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De ijsmeesters en medewerkers van IJsbaan Twente en EuregioKunstijsbaan, het faciliteren 

van kou is jullie vak, en jullie medewerking heeft dit alles mogelijk gemaakt. Jim Kuschel, niet 

zelden heb jij onbaatzuchtig je hulp verleend, van blinderingsstickers plakken tot kinder-

speeltjes regelen, niets was je te dol.

Het Nederlands Astmacentrum Davos, dankzij jullie ben ik waar ik nu sta, het wordt tijd dat 

de Nederlandse politiek inziet dat een instituut als het NAD een noodzaak is! (en die god-

delijke stracciatella mousse…)

Alle stafleden van zeilschool Pean, met in het bijzonder: Ids, analyseren kun je leren, ik stel 

elke onderzoeker voor om bij jou in de leer te gaan. Michiel, zelden wijzere woorden op 

een stijger gehoord: als je niet van te voren weet wat je wilt zien, moet je niet eens kijken! 

Liesbeth, lieve juf J dankzij jou weet ik: je moet niet denken wat je niet moet doen, maar 

denken wat je wel moet doen.

Alle collega’s, stagiaires en mede onderzoekers met in het bijzonder: Elin (leuk feest Elin, of ik 

morgenvroeg dienst heb? Nee da’s morgenavond pas…), Andjenie (lieve Annie, ik droom er 

nog steeds van: nippend aan een chai, genietend van een ‘good Hindi song’), Ellis (waar is de 

tijd bij Willem gebleven? (Willem: ook bedankt!)), Julianne, Erryt, Anne, Floor en Margryt, alle 

co’s van wie ik de RUG login voor artikelen mocht lenen, en natuurlijk de afdeling klinische 

chemie van het MST, niet in het minst vanwege de koffie automaat.

Alle vrienden die me hebben gesteund, informeerden hoe het met het onderzoek stond of 

gewoon een biertje met me dronken om het los te kunnen laten.

Mijn paranimfen, als er schermutselingen komen ben ik veilig! Krispijn, een half woord is 

eigenlijk al overbodig voor de nonsens die wij met zijn tweeën tot grote hoogten kunnen 

bediscussiëren. Karel-Martijn, ik ben trots op een vriend als jij, geen kantine is veilig voor ons 

(I’ll go into the fort Jacky).

Erik, wat een rust, en Annet, wow wat Ctrl, Alt en Shift al niet kunnen doen.

Lisette, as ich toch half zoe netjes waar gewees as dich, Jacques, as ich toch half zoe veul 

discipline haaj gehad as dich, Mariëlle, as ich toch half zoe hel zoe hubben gewerk as dich 

(misjien waal ein kwart), Antoine, as ich toch half zoe doelgerich waar gewees as dich: den 

waas ich toch al 10 joar geleeje kloar gewees! Det hub ich neet, maar toch is ut kloar, alaaf! Pim 

(joa, heej huurs dich beej), ich hub dich de letste tiëd veul te weinig gezeen en gesjproake, 

allein aan dich gedach. Doa kups se natuurlijk noch gin druüg broed veur, dus ut weerd tiëd 

uhm doa get aan te doon! Mam, altied hubs se mich gelierd det de oere die se sjtudeers ut 
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best betaald zien, kiek heej noa ut resultaat, ich hoop desse sjtols op mich bus. Pap, auch al 

busse neet mier hiej, doe bus der toch. Ruck rech, borst veuroet, en den ut deep in! Ich haaj 

van uch allemoal!

Jans, alle woorden zijn te weinig, en elk woord is te veel.
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