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DANKWOORD

Uiteraard was dit proefschrift niet mogelijk geweest zonder hulp van velen. Naast alle patiënten 

die mijn onderzoek mogelijk hebben gemaakt wil ik een aantal mensen persoonlijk bedanken.

Allereerst mijn promotor Prof. dr. W.A. Bemelman. Beste Willem, veel dank voor deze kans en 

het vertrouwen. Het is bewonderenswaardig hoe je het artsenbestaan en de wetenschap met 

verve weet te combineren. Je nimmer aflatende stroom ideeën zal ongetwijfeld nog tot vele 

proefschriften leiden. Daarnaast waren de vele congressen, etentjes met de groep, en je boot vol 

onderzoekers tijdens het waterskiën onvergetelijk.

Mijn co-promotor Dr. C.J. Buskens. Lieve Christianne, misschien heb jij wel de grootste liefde 

voor onderzoek van ons allemaal. Zelden heb ik iemand zo enthousiast horen praten over 

predictiemodellen. Daarnaast heb ik ontzettend veel van je geleerd en hoop ik in de toekomst nog 

veel van je te mogen leren. 

Mijn co-promotor Dr. P.J. Tanis. Beste Pieter, je kritische noten waren altijd erg waardevol voor ons 

onderzoek. Daarnaast ben je voor mij een voorbeeld als arts en als wetenschapper. 

Geachte leden van de leescommissie: Prof. dr. O.R.C. Busch, Dr. M.F. Gerhards, Prof. dr. G.R.A.M. 

D’Haens, Prof. dr. M.W. Hollmann, Prof. dr. L.P.S. Stassen. Hartelijk dank voor uw bereidheid dit 

proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen.

Beste leden van de LAFA-studiegroep. Dank voor al het werk in de afgelopen jaren en de bereidheid 

bij het onderzoek betrokken te blijven. Mijn speciale dank gaat uit naar de mede-auteurs (voor 

zover niet reeds genoemd): Dr. M.G.W. Dijkgraaf, Dr. D.T. Ubbink, Dr. H.A. Cense, Dr. B.A. van 

Wagensveld, Dr. A.F. Engel, Prof. dr. M.A. Cuesta, Dr. A.A.W. van Geloven, Dr. E.S. van der Zaag en  

Dr. R.M. van Dam. 

Eveneens ben ik veel dank verschuldigd aan de mede-auteurs van mijn overige artikelen: Dr.  

J. Wind, Dr. E. Dekker, Dr. C.Y. Ponsioen, Prof. dr. A.D’Hoore, A.J. Bensdorp, Dr. C. Lucas, Dr. R. 

Lindeboom, T. Verlaan, Dr. M.I. van Berge Henegouwen, Prof. dr. P. Fockens en studenten Leon Bos 

en Mariëlle Aarts.

Els, Trudy, Joke, Jaqueline en bovenal Coos, dank voor jullie ondersteuning en gezelligheid op G4.
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G4-matties. Vele dankwoorden zijn er aan jullie gewijd. En terecht. Cola, koffie, croissants, 

wintersport, Sinterklaas, borrels, themalunchen en ook nog epidemiologie en statistiek les. Het 

was te gek. Veel dank.

Malaika, jouw tomeloze inzet voor de LAFA studie vormde de basis voor een deel van mijn 

proefschrift.  Dank voor het begin, waarin ik met alle vragen bij je terecht kon en je me op 

sleeptouw hebt genomen. 

De andere Bemel-onderzoekers: Emma, Hilko, Tjibbe, Didi, Saloomeh en Gijs. Dank voor de fijne 

tijd en veel succes met jullie artsenloopbaan, coschappen en studies! Tjib, je bent er bijna!

Promovendi-eetclub: Sophie, Nikè, Rachel, Andrea. Voor jullie toch een eervolle vermelding en 

nog vier feestjes om naar uit te kijken. En dan snel een nieuw thema.

Lieve Anouk, jij hebt je zelfs verdiept in dit boek en bent de bedenker van de mooie kaft. Ondanks 

onze verschillende wegen al vele jaren samen op pad. Dank voor je niet aflatende zin in dansjes, 

creativiteit, energie en betrokkenheid. Graag nog heel lang!

Al mijn andere lieve vriendinnetjes wil ik natuurlijk ook bedanken voor hun betrokkenheid, 

aanwezigheid en grappigheid! 

Lieve Rachel, ineens was je er - en wat was dat fijn! Eerst onder de sneltoets (sorry Pieter), later  

samen naar NYC en ook nog samen op 3 m2, maar helaas ging je er na anderhalf jaar alweer 

vandoor. Nu werken we gelukkig weer samen! Ik vind het een eer dat je mijn paranimf wil zijn en 

voel me vereerd om jouw paranimf te mogen zijn.

Mijn liefste zusje en beste vriendinnetje Loesie. Altijd sta je voor me klaar. Fijn dat je ook vandaag 

weer aan mijn zijde staat als paranimf.

Altijd geïnteresseerd en niemand zo trots als mijn lieve oma, wat fijn dat u er vandaag bij kan zijn. 

Lieve pap en mam, jullie zeiden altijd dat we alles zouden kunnen. Maar jullie maken dat mogelijk. 

Ook vandaag weer. Veel dank voor alle liefde en adviezen.

Allerliefste David. Het is gelukt. Veel dank voor al je liefde en geduld. En laten we dan nu snel de 

wereld gaan veroveren!




