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Dankwoord 

Het is zover, mijn proefschrift is af! Ik heb de afgelopen 5,5 jaar veel geleerd en daarnaast 
een hele leuke tijd gehad. Alhoewel alleen mijn naam op de kaft van dit proefschrift staat, 
heb ik dit natuurlijk niet alleen kunnen doen. In dit laatste hoofdstuk wil ik dan ook iedereen 
hartelijk danken die op welke wijze dan ook een bijdrage aan dit proefschrift heeft geleverd. 
 
Allereerst mijn promotieteam bestaande uit Prof dr. A. Abu-Hanna, dr. K.J. Jager, en dr. ir. 
M. Noordzij.  
 
Beste Ameen, je werd pas in de laatste fase echt bij mijn promotietraject betrokken, maar 
die samenwerking heb ik als erg prettig ervaren. Ondanks jouw drukke agenda had je altijd 
tijd om mijn stukken snel van waardevolle feedback te voorzien. Ook voor jou wordt januari 
2014 extra speciaal, een kroon op je werk! Succes met de voorbereidingen hiervoor en 
geniet ervan! 
 
Beste Kitty, bedankt voor alles wat ik van je heb geleerd en voor jouw vertrouwen in mij, 
door mij al tijdens mijn promotie de rol als internationale coördinator voor de EQUAL study 
te laten bekleden. Door jouw kritische blik en het overzicht over al het onderzoek van de 
ERA-EDTA Registratie heb je de hoofdstukken uit dit proefschrift steeds weer hogerop 
weten te tillen. 
 
Lieve Marlies, wat ben ik trots om jouw eerste promovenda te zijn. Vanaf de eerste dag van 
onze samenwerking zitten wij op eenzelfde lijn. Bedankt dat ik met alle vragen, verhalen en 
problemen in het onderzoek of daarbuiten bij jou terecht kon. Het is zo fijn hoe jij steeds 
weer zorgvuldig en doortastend spijkers met koppen hebt weten te slaan! Naast het feit dat 
ik veel van jou geleerd heb, hebben we gewoon een hele leuke tijd gehad. Of het nou een 
treinreis naar huis of een 24 uurs bliksembezoek aan New York was, nooit was het saai!  

De leden van de promotiecommissie, bestaande uit Prof. dr. A.J. Hoitsma, Prof. dr. J.J. 
Homan van der Heide, Prof. dr. J.P. Kooman, Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij, Dr. D.G. Struijk, en 
Prof. dr. A.H. Zwinderman, wil ik graag danken voor hun tijd voor het beoordelen van mijn 
proefschrift en voor hun bereidheid om zitting te nemen in mijn promotiecommissie.  

Met alle collega’s van de afdeling klinische informatiekunde heb ik leerzame en vooral 
gezellige momenten beleefd. Een aantal KIKkers wil ik in het bijzonder noemen. Bovenaan 
deze lijst staan de FAMS-meiden, Ferishta, Anneke en Sylvia. Als vierde op rij ben ik nu aan 
de beurt om te promoveren. Wat hebben jullie het goed voorgedaan! Ik ben heel blij met 
jullie lieve meiden om mij heen. We hebben al veel lief & leed, diepgaande gesprekken en 
gezelligheid gedeeld en ik kijk alweer uit naar onze volgende date!  
Als tweede op de lijst staat het (ESPN)-ERA-EDTA team; Het doet mij goed om met zoveel 
gemotiveerde en enthousiaste mensen te mogen werken. Door het intensieve contact 
tijdens alle werkreisjes hebben wij elkaar goed leren kennen, wat ons als team erg hecht 
heeft gemaakt! 
Als derde groep noem ik mijn kamergenoten, in alle wisselende samenstellingen over de 
jaren heen, Anneke, Sebastiaan, Sabine, Mariëtte, Lilian, Sandra, Marijke en Sylvia. Na het 
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weekend of na een vakantie voelt het toch een beetje als thuiskomen in J1b-113.2 en dat 
komt vooral door jullie!  
 
Lieve Daniëlle, al vanaf de basisschool hebben we aan weinig woorden genoeg. Doordat we 
veel dezelfde interesses hebben is het altijd fijn om bij je te zijn. Ik ben dan ook erg blij met 
onze lange vriendschap en laten we gauw weer nieuwe afspraakjes plannen! Met die 
nieuwe, spannende tijd voor jullie, is er immers zeker genoeg om bij te kletsen!  
 
Lieve Babsi, wat maak jij toch altijd veel mee en wat is het heerlijk om daar uitgebreid naar 
te luisteren! Daar zou ik mijn volgende boek wel over kunnen schrijven! Dank voor alle 
memorabele BAMO-avonden en avonturen, dat er maar snel weer goeie, zoetsappige films 
uit mogen komen! 
 
Lieve Tinus, in Nijmegen was je al mijn vaste sportmaatje en gelukkig hebben we dat ook in 
Utrecht doorgezet naar samen hardlopen/wandelen. We hebben al heel wat kilometers aan 
elkaar gekletst en laten we dat vooral blijven doen! 
 
Teveel om op te noemen, maar niet minder gewaardeerd, lieve “superfruitige” vrienden! Wat 
fijn om zo’n grote en diverse vriendengroep te hebben. Dank voor alle mooie momenten, 
borrels en feesten! De steeds weer van naam wisselende whatsapp-groep is steeds weer 
een mooi lichtpuntje gedurende de dag of nacht. Lieve Agnes, wat heb je toch een heerlijke 
no-nonsense en no-worries instelling, na een gesprek met jou, komt werkelijk alles weer 
goed! Ik kijk uit naar jouw boekje! Oh en Inge, om terug te komen op jouw vraag, ik ben 
inmiddels uitgediscussieerd! 
 
Annet, Inge en Katrien, wat is het een verademing om op de vrijdagavonden met jullie (en 
Dr. Chouffe en de bittergarnituur!!) de week door te nemen. We hebben samen een heuse 
zee getrotseerd, zijn met een bootje in het riet gestuurd, maar hebben vooral heel veel met 
elkaar gelachen. Dank daarvoor! Voor ons volgende avontuur heb ik nu weer tijd om te 
oefenen zodat ik volgende keer weer als een hinde van boot naar boot kan springen.  
Katrien, hoe fijn is het om voor of na het werk, in de trein of op de fiets, gepland of 
ongepland, met jou te sparren over vanalles en nog wat! Onze tenniscarrière staat dan even 
in de ijskast, momenten om bij te kletsen blijven er genoeg! 
 
Mijn paranimfen, Sylvia en Lonneke, wat fijn dat jullie op deze bijzondere dag aan mijn zijde 
willen staan! Lieve Syl, ik ben blij dat ik in het AMC bij jou op de kamer begonnen ben, dat 
was de basis van onze vriendschap! Ik kan altijd heel erg met je lachen, of we nu samen in 
jouw auto (met een omweg) naar huis rijden, of op een bosu-bal of step de dag doornemen, 
ik geniet ervan!  Dank ook voor je al je hulp bij de afronding!! 
Lieve Lon, ook onze vriendschap gaat al een tijdje terug, en wat hebben wij veel leuke 
dingen gedaan!! Steeds weer is het een feest als wij elkaar weer zien, en ik ben dan ook 
superblij dat jij voor mijn promotie naar Nederland wil komen. Dat maakt de dag compleet!  
 
Lieve schoonfamilie, met jullie is het nooit saai! Bedankt voor alle belangstelling en 
gezelligheid! Hannah, ik vind het heel bijzonder dat jij voor deze dag mijn jurk wilt maken, ik 
ben heel benieuwd naar het eindresultaat! Christi-Mari, Guido, Jana en Geert, bedankt dat 
bij jullie de koffie altijd klaar staat, bij jullie voel ik me thuis! 
 



 Acknowledgements & Dankwoord

165 

Beste Paul, er zijn flink wat verschillen in hoe we zijn en wat we doen, maar hoe dan ook 
ben ik trots op mijn grote broer! Heel veel succes met alle veranderingen de komende tijd!  
 
Lieve papa en mama, al bijna 30 jaar staan jullie recht achter mij. Jullie voorbeeld met een 
eigen kantoor, jullie belangstelling, liefde en steun hebben mij gemaakt wie ik ben. Dank 
jullie wel voor alles! 
 
Lieve Rian, ondanks dat jij niet van lezen houdt, hoop ik dat je in ieder geval in dit 
proefschrift tot hier weet te komen! Bedankt voor je geduld met mij tijdens drukke tijden en 
dagelijks na 22.10. Ik ben er trots op, hoe jij letterlijk en figuurlijk aan de weg timmert, maar 
voor er weer een nieuwe grote klus gaat gebeuren, gaan we eerst samen op reis!  
Ik hou van je! 
 
 
 

 


