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Dankwoord 

Dit proefschrift is in tot stand gekomen met de hulp van velen. Een aantal van hen wil ik 

graag in het bijzonder bedanken.  

Ten eerste mijn promotor Prof. Dr. Ameen Abu-Hanna met wie ik een aantal jaren di-

rect en zeer nauw heb samengewerkt. Tijdens mijn studie Medische Informatiekunde be-

naderde hij mij voor een eindstage vanwege onze gedeelde interesse in kunstmatige intel-

ligentie. Sindsdien heb ik zeer prettig met hem samengewerkt en veel geleerd van zijn 

nauwkeurige en wetenschappelijke aanpak. Dankzij zijn kritische instelling en geduldige 

uitleg heb ik mezelf behoorlijk kunnen ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk 

schrijven en het uitvoeren van statische analyses in R. Ameen, ik ben je zeer dankbaar 

voor alles en hoop dat we in de toekomst onze goede relatie zullen behouden. 

Mijn eindstage is de aanzet geweest voor dit proefschrift. Dit heb ik mede te danken 

aan mijn co-promotor Prof. Dr. Evert de Jonge. Dit proefschrift is voor een groot deel 

gebaseerd op zijn ideeën waaraan we tijdens mijn eindstage samen zijn begonnen. Met 

zijn nieuwe functie als hoofd van de Intensive Care in Leiden is de samenwerking wat 

minder nauw geworden, maar zeker niet minder prettig. Evert, ook van jou heb ik veel 

geleerd en ik ben zeer dankbaar voor onze samenwerking en je waardevolle input bij dit 

proefschrift.  

 

Tijdens de laatste twee jaar van mijn promotieonderzoek heb ik veel samengewerkt met 

Dr. Saeid Eslami en Dr. Dave Dongelmans. Saeid heeft me veel geleerd over Statistical 

Process Control en waardevolle input geleverd bij een groot deel van mijn projecten. 

Daarnaast bezit hij over zeer veel kennis waardoor hij altijd wel iets interessants weet te 

vertellen. Saeid, bedankt voor alles, ik heb van je verhalen genoten.  

Dave is met zijn gezellige humeur en praktische instelling een zeer prettig persoon om 

mee samen te werken. Ik heb dit dan ook met veel plezier gedaan en veel van hem geleerd 

over de klinische praktijk. Dave, bedankt voor alles, hopelijk komen we elkaar nog eens 

tegen. 

Dr. Sophia de Rooij MD was voornamelijk betrokken in de beginfase van mijn promo-

tietraject. Ze heeft waardevolle (klinische) input geleverd bij de studies met betrekking tot 

ouderen en meegewerkt aan de ideeën en het ontwerp van deze studies. Sophia, bedankt 

voor de prettige samenwerking. 

Met haar PhD student Jeroen Ludikhuize MSc. heb ik een tweetal systematic reviews 

geschreven. Dit was een lange, zware weg, maar samen hebben we dit toch tot een goed 

einde weten te brengen. Jeroen, bedankt voor je gezelligheid en enthousiasme, ik heb veel 

geleerd van je initiatiefrijkheid en praktische aanpak.  

Andere namen die ik nog specifiek zou willen noemen zijn Dr. Ellen Smets, Dr. Nico-

lette de Keizer, Dr. Ferishta Bakshi-Raiez en Dr. Tudor Toma. Allen hebben een signifi-

cante bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift en ik ben hen zeer 

dankbaar voor hun waardevolle wetenschappelijke input. 

 

Mijn paranimfen Marjan Askari en Sandra Vosbergen hebben tijdens mijn promotie 

enorm veel voor mij betekend. Marjan heb ik tijdens mijn studie leren kennen en is als 

een zusje voor me. Lieve Marjan, ik ben je zeer dankbaar voor je onvoorwaardelijke steun 

en de positieve energie die je me geeft. Je was de beste collega die ik me kon wensen en ik 

ben blij dat we dit samen hebben meegemaakt.  
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Sandra was gedurende mijn promotie mijn overbuurvrouw en we hebben een zeer 

sterke band opgebouwd. We hebben samen gelachen, geklaagd, gemopperd en successen 

gevierd. Ik heb aan Sandra een goede vriendin overgehouden met wie ik ook naast de 

promotie een hoop leuke dingen heb meegemaakt. Lieve Sandra, ik ben dankbaar dat ik je 

heb mogen leren kennen en hoop dat we nog lang contact zullen houden. 

Daarnaast wil ik mijn collega’s en vrienden Eva Tsjapanova, Airin Simon, Erik van 

Iperen, Maurice Langemeijer en Wouter Gude bedanken. Ik ben blij dat ik jullie heb leren 

kennen en heb een leuke en gezellige tijd met jullie gehad op het AMC. Hopelijk zal dit 

nog lang in stand blijven.  

Tot slot mijn familie en vrienden, mijn ouders, mijn broer en mijn verloofde Alex Hij-

nen. Jullie zijn de belangrijkste mensen in mijn leven, bedankt voor jullie onvoorwaarde-

lijke liefde, steun en toeverlaat. 

 

 


