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Dankwoord

Het dankwoord! Een onmisbare en allerlaatste inspanning van een fijn onderzoekshoofdstuk. 
Allereerst wil ik uiteraard graag alle proefpersonen bedanken, zonder wier veelvuldige bezoek aan het 
AMC dit proefschrift nooit tot stand was gekomen. Maar natuurlijk ook:
 Mijn promotoren, prof. dr. Don Linszen en prof. dr. Lieuwe de Haan, bedankt voor jullie kennis en 
tomeloze enthousiasme in het doen van onderzoek. Beste Don, jouw inzet en enthousiasme voor de 
UHR-populatie heeft uiteindelijk de basis gevormd voor mijn promotie. Ik heb veel van je mogen 
leren tijdens de mini-colleges, wanneer ik weer eens plotseling binnen kwam zetten in je kamer op de 
eerste. Beste Lieuwe, het is fantastisch om samen te mogen werken met iemand die zo duidelijk, snel 
en gemakkelijk benaderbaar is. Hartelijk dank ook voor je vertrouwen, en de kans die je me hebt  
gegeven om met mijn nieuwe aanstelling een weg te kunnen vinden in de onderzoekswereld.
 Dr. Dorien Nieman, mijn co-promotor. Dorien, dank (!) dat je er al die jaren voor me bent geweest 
en dat je me wegwijs hebt gemaakt in de wereld van het onderzoek. Ik kon altijd met alles bij je  
binnenvallen (en hoop dat te mogen blijven doen). Jij hebt me uiteindelijk eigenlijk alles geleerd wat 
nodig is om een proefschrift tot stand te laten komen. 
 De andere leden van mijn promotiecommissie prof. dr. J. van Os, prof. dr. M. van der Gaag, prof. 
dr. A.H. Schene, prof. dr. G.M. Schippers, dr. C. Morgan en dr. M.W. Koeter wil ik bedanken voor het 
beoordelen van dit proefschrift, en alle co-auteurs voor de prettige samenwerking. 
  Mijn lieve AMC-collega’s. Bedankt voor jullie gezelligheid op feestjes, maar vooral ook  
gewoon tijdens de lunch e.d. Ik kan me niet voorstellen dat ik hier jarenlang had gezeten zonder jullie. 
Ik wil deze gelegenheid tevens graag aangrijpen om me te verontschuldigen voor het feit dat ik jullie 
met enige regelmaat van het werk heb afgehouden. Marise, gelukkig blijf je nog even voor onze 
dagelijkse portie chocola (en hopelijk is dit even je laatste verlof, zo ongezellig…); Sara, wat fijn dat 
we de laatste loodjes samen hebben kunnen doorlopen, veel leuker zo!; Fabiana en Maarten, lieve 
kamergenoten, bedankt voor alle leuke gesprekjes over de dagelijkse perikelen; Floor en Daniella, wat 
zijn we een goed team!; Carin, heel erg bedankt dat ik je altijd voor alles mag lastigvallen. Ik zie heel 
erg uit naar onze samenwerking de komende tijd!; Julia en Nikie, Florence 2012, zelfde kamer?; en last 
-but certainly not least- gaat mijn dank natuurlijk ook uit naar Rianne, Lindy, Albertine, Jet, Erik,  
Oswald, Nienke, Renate, Bouke, Mariken, Therese, Laura, Annick en alle collega’s van de (dag)kliniek 
en het VIP-team.
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Collega’s van buiten het AMC, EDIE-medewerkers, ik heb erg genoten van onze gezellige vergaderingen. 
Ik hoop velen van jullie te blijven zien op congressen, of gewoon daarbuiten.
 Dear EU-GEI colleagues, although not directly involved in the development of this thesis, lots of 
articles that came out of your hands have inspired me in my own writing. Thanks for your warm  
welcome in the World of Science.
 Dan natuurlijk nog alle vrienden buiten de onderzoekswereld, met wie ik het maar getroffen heb. 
Zonder de avondjes en weekenden aan de kade, in het park, in de kroeg, op het terras, aan tafel en op 
vakantie waren de afgelopen jaren heel wat eenzamer verlopen. Remco, Skybox.org: een speciaal 
bedankje voor het prachtige kaft & binnenwerk. Geweldig dat je dit allemaal vrijwillig voor mij hebt 
willen doen!
 Dank ook aan mijn familie. Paps en Mams, voor al jullie lieve meedenken, steun en trots! Paps, 
hoewel je Engelse uitspraak niet bepaald best is, heb ik ontzettend veel aan je grammaticale  
hulp gehad. Oma Ienemienemutte, papa vertelt u altijd veel over mijn werk, en u bent altijd even 
geïnteresseerd. Wat fijn dat u dit nog allemaal mee kunt maken!
 Ten slotte, uiteraard, mijn Paranimfen, Niels en Famke. Niels, broer, als strafpleiter altijd op je  
gemak in de spotlights, en als mijn ‘verdediger’/ paranimf dan ook volledig op je plek. Bedankt voor  
je hulp en relativeringsvermogen. Famke, wat heerlijk dat wij altijd onder het genot van een wijntje 
alle onderzoeksperikelen kunnen doornemen. Toevallig dat we na al die jaren hele andere wegen  
bewandeld te hebben, beiden in het onderzoek zijn beland. Dat hadden we op 12-jarige leeftijd nooit 
kunnen bedenken. Ik ben ontzettend trots dat je het zo geweldig doet!
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