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Dankwoord 

Mijn promotietraject heb ik ervaren als een reis. Een lange reis, over bergen en 
door dalen en langs allerlei plaatsen, bezienswaardigheden en wateren. 
Onderweg kwam ik vele reisgenoten tegen, die voor korte of langere tijd met mij 
meereisden. Zonder deze mensen had ik dit eindpunt niet bereikt en daar wil ik 
ze op deze plaats voor bedanken. Laat ik u in gedachten meenemen door het 
landschap, langs een aantal reisgenoten. Waar van toepassing staat de plaats 
op de kaart schuingedrukt vernoemd, zodat u het even op de kaft van dit 
proefschrift kunt opzoeken. 
 
Als eerste natuurlijk mijn trouwe reisgenoot Loes! 
Lieve Loes: Met jouw vraag: “Wil je met me mee op reis?” is het eigenlijk 
allemaal begonnen. Samen deden we een laatste co-schap op de Filippijnen. 
Met onze neuzen op de feiten gedrukt: gezondheidszorg op een vuilnisbelt en 
bij een inheemse stam. Daar waren we drie maanden zò op elkaar 
aangewezen, dat er een uitstekende basis gelegd is om, in het niet altijd even 
lieflijke landschap van onze daar op volgende promotietrajecten bij twee 
verschillende universiteiten, deze reis ook sàmen af te maken. Gelukkig liepen 
we soms wat verder uit elkaar: jij op de top en ik in het dal of andersom. Samen 
op de toppen was ook goed, één plus één is bij ons dan ècht meer dan twee. 
En samen in het dal kwam nauwelijks voor. Bedankt lieve Loes, voor al vele 
jaren vriendschap en echt goed samen-werken in VAMPIRE state building ! 
 
Het (co-)promotorenteam volgde ons steeds op de voet en stond ons waar 
nodig terzijde. 
 
Bindels Beach 
Beste Patrick: Vanaf het moment dat je op de rijdende VAMPIRE trein sprong 
heb ik me door je gecoacht gevoeld. Je wist me altijd weer zelfvertrouwen te 
geven als ik aan mezelf en mijn onderzoekscapaciteiten twijfelde, en wist mijn 
neurotische en perfectionistische neigingen tot pragmatische, werkbare 
proporties terug te brengen. Je coaching strekte zich zelfs uit tot buiten het 
AMC. Voorbeeld? Wie krijgt er nou op de uitgerekende datum een mailtje van 
haar promotor… Je mailde wat quotes van bevallingsgoeroes en sloot af met je 
eigen advies: “Pers ‘m er uit”☺. Ik heb dat advies ter harte genomen, toen, 
maar ook in de laatste fase van het bevallingsproces van dit proefschrift. 
Tijdens diverse hectische perioden kon ik altijd even uitrusten op Bindels 
Beach. Dank voor alles, ook voor het feit dat je me niet voor een derde keer 
hebt laten overwegen om van universiteit te switchen… 
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Dinant 
Beste Geert-Jan: Jij coacht me al veel langer dan de duur van het VAMPIRE-
project. Eerst was je mijn studiebegeleider, daarna stagebegeleider van onze 
reis naar de Filippijnen en uiteindelijk ‘pas’ mijn tweede promotor. Ondanks je 
drukke agenda was er altijd tijd om voor een projectgroepvergadering naar 
Amsterdam af te reizen, voor adviesgesprekken over het al dan niet switchen 
van universiteit, voor snelle correcties van artikelen en belangstelling voor mijn 
privéleven. Het is dan ook zeer terecht dat er allang een stad naar je vernoemd 
is (Dinant). Dank je wel! 
 
Gulf of Gerben 
Beste Gerben: Jouw stroom van goede ideeën kwamen we tegen toen we in de 
Gulf of Gerben arriveerden, en we al een tijdje onderweg waren. Je hebt me 
eindeloos uitgedaagd om alle (soms behoorlijk ingewikkelde) analyses onder 
jouw bezielende leiding zèlf uit te voeren en tot op zekere hoogte nog te 
begrijpen ook. STATA rules! Door jouw ‘people management’ en manier van 
communiceren ben ik er (eindelijk…) van overtuigd geraakt dat kritiek op 
artikelen of analyses dààrover gaat, en niet over mij persoonlijk. Een belangrijke 
levensles voor mij! Enorm bedankt! 
 
Weijdens meadows 
Beste Trudy: Toen Loes en ik eind 1998/begin 1999 als broekies aan het 
project begonnen, was jij in 1997 net zelf gepromoveerd. Dat maakte in die tijd 
de drempel om (gezien de fysieke afstand meer figuurlijk dan letterlijk) even 
‘binnen te lopen’ voor allerlei ‘futiliteiten’ een stuk lager. We konden bij jou altijd 
en overal mee terecht. In de jaren die er op volgden werd je ook op andere 
fronten voor mij een rolmodel: Hoe houd je als ambitieuze moeder alle ballen in 
de lucht, zonder dat je daar zelf aan onderdoor gaat… Dank voor àl je hulp, 
goede adviezen en het altijd meeleven met de life-events in de persoonlijke 
sfeer! Het was goed toeven op jouw Weijdens meadows! 
 
Corona 
In principe reist een promotiecommissie per definitie alleen het àllerlaatste 
stukje van de promotiereis met een promovendus mee, als het grootste deel 
van het werk er al op zit. Pim Assendelft is daar in mijn geval een uitzondering 
op, omdat hij ook mijn reisleider was in het prille begin van VAMPIRE. Pim, 
hartelijk dank voor je enthousiasmerende begeleiding in die tijd! Van de VU 
naar het AMC ben ik je achterna gereisd, naar het NHG kon en wilde ik in 
eerste instantie niet mee, maar daar zit ik nu wel. In Leiden zal ik naar 
verwachting nooit arriveren, net als dat ik ook Patrick niet naar Rotterdam volg. 
Dank ook, dat je in mijn promotiecommissie zitting wilde nemen. 
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De overige leden van de promotiecommissie: Professor van der Horst, 
professor de Haes, professor Wieringa-de Waard en professor Vermeulen. Op 
de kaart kunt u zien dat de ‘boat to thesis defence’ langs u (Corona) vaart. Ik 
heb u vanaf die boot mijn manuscript toegeworpen, want zoals u kunt zien ligt 
de aanmeerhaven een stuk verderop. Nu ik gehoord heb dat u mijn manuscript 
hebt goedgekeurd (waarvoor dank!), ben ik over de weg en per trein weer 
onderweg naar u. Ik verwacht op 28 november 2008 om 10.00 uur bij u aan te 
komen, en zie uit naar deze ontmoeting! 
 
Puddle of assistants 
Zonder onderzoeksassistentie zouden we niet ver gekomen zijn! In Maastricht 
dank voor Hilde Sielhorst, Anuska Weekers en Paula Rinkens. Voor mij in 
Amsterdam werd de assistentie verzorgd door Machteld IJff. Lieve Machteld: Jij 
en ik. Twee neuroten op een megalomaan project (dat ‘gelukkig’ iets minder 
megalomaan werd dan gepland). Een minder nauwkeurige, minder neurotische 
onderzoeksassistent had in een team met mij geen makkelijk leven gehad vrees 
ik, maar jij bent soms nog erger dan ik! Veel dank voor jarenlang heel fijn 
samenwerken en op één lijn zitten. Je broer Bert is trouwens qua neuroticisme 
zo mogelijk nog erger dan jij en ik bij elkaar, maar daarom kregen we ook een 
perfect werkende logistieke database. Bedankt Bert! 
 
High includers/low includers 
De 63 huisartsen die in hun drukke dagelijkse praktijken patiënten includeerden, 
direct bloedonderzoek aanvroegen of dat probeerden uit te stellen, daarbij al 
dan niet ondersteund door de interventie: Zonder u geen patiënten, zonder 
patiënten geen data en zonder data geen proefschrift. En of u nu uit High 
includers of Low includers kwam, alle beetjes hielpen! Dank! 
 
Blood test labs inc. 
Klinisch chemici en laboranten van negen(!) laboratoria werkten mee aan het 
uitvoeren van de ingewikkelde logistiek rondom de bloedafnames van 
VAMPIRE: Bedankt allemaal in Haarlem, Almere, Sittard, Weert, Geldrop, Veld- 

woordelijkheid 
 staat als een huis! 
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Pool of patients 
513 patiënten vulden op vier verschillende momenten binnen een jaar 
uitgebreide vragenlijsten voor ons in en ondergingen bloedafnames. Tot nut van 
het algemeen, en niet omdat ze daar zelf beter van werden. Dankzij jullie was 
er een pool of patients van voldoende grootte om 2 proefschriften over te 
schrijven! 
 
In het basiskamp (niet op de kaart) bevonden zich de collega’s op het AMC. 
Lieve kamergenoten: Eric, Corlien, Remco en later ook Jip. Research-1… wat 
maakten we er veel mee met elkaar! Hoogte- en dieptepunten op werkgebied 
natuurlijk, maar ook privé: de geboorten van onze (inmiddels) 11(!) kinderen, 
maar ook ziektes en helaas zelfs overlijden van ouders. Bedankt voor… alles! 
We hebben en houden contact! 
 
Lieve Marjoke: Jij bent al weer een flinke poos weg uit het AMC, maar onze 
vriendschap ontstond er wel. Wat was het fijn dat we ongeveer tegelijkertijd in 
de laatste fase van ons proefschrift zaten. Er zijn heel wat pep-mails (Peppie en 
Kokkie ;-) ) over en weer gegaan. Wat een mop dat we uiteindelijk precies een 
week na elkaar promoveren, en wat zal ik ontspannen zitten in die 
Agnietenkapel bij jouw verdediging. Bedankt meissie! 
 
Beste Marianne: Hartelijk dank voor je nauwgezetheid en goede zorgen bij alle 
formaliteiten rondom mijn promotie! 
 
Beste JOP-pers (Jonge Onderzoekers en Promovendi) en alle andere 
afdelingsgenoten: Vooral door de contacten met jullie voelde ik mij op het AMC 
echt ‘op honk’. Ik heb behoorlijk moeten wennen toen dat sinds afgelopen 
december ineens voorbij was… Dank jullie wel! 
 
Guideline’s end 
Beste collega’s bij het Nederlands Huisartsengenootschap: Terwijl ik met jullie 
vanuit Guideline’s end aan een nieuwe reis begonnen ben, stond ik met een 
half been nog op mijn proefschriftkaart. Toch begin ik me zo langzamer hand al 
behoorlijk thuis te voelen op het NHG, met dank aan jullie! 
 
New MUS 
De burgemeester van New MUS (Medically Unexplained Symptoms) heb ik 
getipt om voor twee mensen een standbeeld op te richten:  
Henriëtte Schoemaker: Dank voor je prachtige correcties van mijn Engels! Na 
jouw werk kon ik soms niet geloven dat een bepaalde zin in de basis toch echt 
door mij geschreven was. 
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Tiny Wouters: Soms tot midden in de nacht aan het werk aan de vormgeving 
van dit boekje. Mailwisselingen om 01.30 uur bijvoorbeeld. Bereid om een vrije 
dag op te nemen om met me mee te gaan naar de drukker en ga zo maar door: 
Ik heb me geen moment zorgen gemaakt dat het niet goed zou komen met de 
lay-out. En dat is bijzonder, want ik maak me nogal makkelijk druk! Je bent een 
held! 
 
Flights to sparetime 
Lieve vrienden, lieve Sjôtelsplekkers: Ook zonder jullie was dit boek er natuurlijk 
nooit gekomen, al was het maar omdat jullie zeer regelmatig voor de meer dan 
broodnodige Flights to sparetime (ontspanning en afleiding) of pep-talk 
zorgden. Toen ik op een gegeven moment de sociale contacten op een lager 
pitje zette om meer tijd aan het proefschrift te kunnen besteden bleek duidelijk 
dat dàt voor mij geen optie was: het werkte voor geen meter, ik kan gewoon niet 
zonder jullie! Bedankt! 
Lieve FLY-vriendinnen: You can do anything in 15 minutes. Zelfs een 
proefschrift schrijven! Flylady (www.flylady.net) heeft dus echt gelijk. Maar 
desondanks was het niet gelukt zonder dat er een vlucht vliegende vriendinnen 
af en toe schoppen of juist aaien-over-de-bol uitdeelden! Ik ga er van uit dat 
jullie met paarse boa’s en vleugels in de Agnietenkapel verschijnen, hoor! 
 
Ook in het basiskamp aanwezig (en dus niet op de kaart), mijn lieve familie: 
Mama; Nick en Alie; Rob, Petra, Nils en Kirsten; Margreet, Mirte en Rutger. De 
afgelopen jaren waren nou niet direct de meest rimpelloze uit onze 
familiegeschiedenis. Mijn werk aan dit proefschrift heeft in familieverband dan 
ook niet meer aandacht gekregen dan het verdiende, we hadden wel wat 
anders aan ons hoofd. Toch hebben jullie er voor mij elk op jullie eigen manier 
aan bijgedragen, al kunnen jullie je dat misschien niet zo voorstellen. Ik vind het 
ontzettend jammer dat papa dit allemaal niet meer mee kan maken. Wat zou hij 
trots geweest zijn. Niet alleen op mij, maar op jullie allemaal! Mam, ik ben zo 
dankbaar en blij dat het weer zò goed met je gaat! Ik heb mijn moesje weer 
terug, de moeder zonder wie ik dit alles nooit bereikt zou hebben! 
 
Lieve àndere familie, mijn schoonfamilie: Aart en Alice: Dank jullie wel voor jullie 
immer warme omhulling van ons gezin en voor de vele opstekers en pep-talks 
die ik van jullie kreeg de afgelopen jaren. De inspiratie-ketting die jullie me 
gaven heeft vele malen om mijn hals gehangen tijdens de laatste loodjes! 
Tiemen en Els: Vanuit het verre Amerika bleven jullie toch steeds 
belangstellend informeren naar het onderzoek. Natuurlijk omdat jullie als geen 
ander weten wat promoveren is! Jammer dat we zover bij elkaar vandaan 
leven… 
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Kids’ kisses 
Sanne en Ivar, lieve oliebol en appelflap: Jullie weten niet beter dan dat mama 
werkt aan ‘haar boekje’. Ik begon er namelijk aan toen jullie er nog niet eens 
waren! Jullie waren mijn eerste twee bevallingen, dit proefschrift mijn derde…. 
hoewel natuurlijk niet te vergelijken! Sanne, nee hoor, een ‘proef’schrift 
betekent gelukkig niet dat ik er nog een ècht schrift achter aan hoef te 
schrijven… en Ivar, het was heel lief dat jij mijn boekje wel af wilde schrijven 
toen ik het in het afgelopen voorjaar weer eens even helemaal niet meer zag 
zitten, maar ik heb het toch maar zelf gedaan… Dank jullie wel voor àlle Kids’ 
kisses die ik van jullie krijg, en dat jullie me samen met papa steeds laten zien 
wat ècht belangrijk is in het leven! 
 
Husbands harbour  
Dankert, liefie, maatje: Ik de pieken en de dalen, jij de kalme rust en stabiliteit. 
Je hebt me steeds gezegd dat ik ook nog thuis mocht komen als ik uiteindelijk 
niet zou promoveren… 
De manier waarop je naast, voor en achter me hebt gestaan tijdens deze 
jarenlange reis is tekenend voor onze relatie: als een rustige, stabiele rots in de 
branding sla je mij (de tsunami) gade, terwijl ik dan weer als een heftige 
vloedgolf piek om me vervolgens als een zich terugtrekkende zee in het 
spreekwoordelijke dal terug te trekken… Bij jou ben ik, onderweg naar waar-
dan-ook, àltijd thuis in Husbands harbour. 
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