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Lieve familie, vrienden, collegae en overige geinteresseerden, 

Het boek is (eindelijk) af! Wat een opluchting… 

Met plezier en warmte bedank ik een ieder die bij de totstandkoming van dit proefschrift 

betrokken is geweest. Gedurende de jaren die ik aan dit project werkte, zijn er ontzettend veel 

mensen die interesse toonden naar de vorderingen die ik maakte, en die meeleefden met de 

problemen die ik tegenkwam. Ik voel me gezegend met zoveel lieve en dierbare personen in 

mijn leven en ben erg dankbaar voor alle hulp en steun die ik heb ervaren. Graag wil ik een aantal 

personen speciaal noemen. 

Ten eerste natuurlijk alle patienten, die meededen aan de onderzoeken beschreven in dit 

proefschrift. Zonder hun medewerking was dit proefschrift er niet geweest. Hun opluchting, als 

hun klachten objectief gedocumenteerd werden met behulp van strooilichtonderzoek, terwijl 

dat soms met een gezichtsscherptemeting niet lukte, en hun enthousiasme, als zij inzicht kregen 

in de achtergrond van hun klachten, waren een belangrijke motivatie om het onderzoek te 

continueren. 

Tom, mijn co-promotor en leermeester, de ‘giant’ op wiens schouders ik mocht staan (de quote 

van sir Isaac Newton voorin dit boekje slaat ook zeker op jou!), die ik niet genoeg kan bedanken 

voor alle uitleg, ondersteuning en hulp. Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden om jouw 

aandeel in dit project voldoende te waarderen. Het volstaat niet om te vermelden dat zonder 

jouw begeleiding deze onderneming nooit tot een einde was gekomen, want dat doet geen 

recht aan jouw warme persoonlijke betrokkenheid, je positieve energie en bezieling. Het was 

een plezier om met jou telkens opnieuw de uitdaging aan te gaan om de rol van strooilicht bij 

weer een ander oogheelkundig ziektebeeld te onderzoeken. Ondanks de vele zaken die jouw 

aandacht opeisen, wist en weet je altijd op zeer korte termijn tijd te maken om mijn stukken te 

corrigeren, mijn vragen te beantwoorden en mij verder op weg te helpen. De rust die je uitstraalt, 

geeft mij het vertrouwen dat problemen overwonnen kunnen worden. Door jouw inzicht en je 

interpretatie van onderzoeksuitkomsten wist je mij regelmatig te verrassen en qua kennis te 

verrijken. Je bleef altijd achter me staan en werd nooit ongeduldig als ik iets niet begreep, zelfs al 

had je dat al eerder uitgelegd. Ik vind het buitengewoon knap hoe je mij iedere keer weer weet 

te verbazen met jouw vermogen om (voor mij) ingewikkelde zaken helder en eenvoudig uit te 

leggen. Ik bewonder je kennis en structuur en heb erg veel van je geleerd. Het was een grote eer 

om met je samen te werken.

Maarten, mijn promotor en afdelingshoofd, graag bedank ik jou voor je snelle hulp bij en kritische 

blik op de manuscripten, die tot een duidelijke verbetering van dit boek hebben geleid. De 
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interesse die je altijd hebt getoond in de voortgang van het onderzoek, en het meedenken bij het 

uitzetten van de grote lijnen zijn zeer nuttig geweest. Het is erg prettig dat ik altijd op je steun en 

betrokkenheid kan rekenen, zeker ook in deze lastige tijden waarin er zoveel andere zaken spelen 

die je aandacht nodig hebben. 

Reinier, mijn promotor, jij bent degene die mij in contact heeft gebracht met Tom van den 

Berg, nadat jullie samen over strooilicht hadden gesproken op de weg van het AMC naar 

Abcoude/Baambrugge (naar ik mij meen te herinneren zat Tom op de fiets en jij in de auto). 

Je staat dus aan de basis van dit proefschrift. Daarnaast speelde je ook bij het initiëren van 

diverse onderzoeksprojecten (o.a. het multicenter-onderzoek naar strooilicht bij cataracten, in 

samenwerking met het OLVG en Zonnestraal) een grote, drijvende rol. Veel dank voor je hulp. 

Alle commissieleden dank ik hartelijk voor de bereidheid om in mijn commissie plaats te nemen 

en voor het nemen van de tijd om mijn manuscript kritisch te beoordelen.

Lies, in 2004 heb ik tijdens mijn fellowship in het Oogziekenhuis Rotterdam enorm veel van 

je geleerd. Elke keer dat we elkaar weer zien, gaat dat leerproces gewoon door! Ik heb grote 

bewondering voor jouw kennis, je operatieve vaardigheden en je menselijke manier van werken. 

Je bent en blijft een groot voorbeeld voor mij, en ik ben ontzettend blij dat je plaats wilde nemen 

in mijn commissie. 

Riel, als hoogleraar oogheelkunde met als aandachtsgebied cornea ben je nationaal en 

internationaal een grootheid. Je hebt een belangwekkende staat van dienst op zowel klinisch 

als wetenschappelijk vlak ten aanzien van cornea-aandoeningen. Het is dan ook een eer dat je in 

mijn commissie wilt plaatsnemen. 

Stevie, het is zo’n plezier geweest om al die jaren met je samen te werken! Maar wie weet, gaat 

dat in de nabije toekomst wel weer gebeuren als VU en AMC de banden steeds meer aanhalen… 

de eerste stappen daartoe zijn al gezet. Ik vind het heel erg fijn dat je plaats wilde nemen in mijn 

commissie.

Geachte professor van Leeuwen, beste Ton. Hartelijk dank voor de kritische terugkoppeling over 

mijn manuscript, het heeft stof tot nadenken gegeven!

Roelof Jan, met plezier werk ik samen met jou en je collegae van de afdeling anatomie aan 

het onderwijs voor de co-assistenten van de opleiding geneeskunde van de Universiteit van 

Amsterdam. Ik hoop dat we gezamenlijk nog veel mooie onderwijsprogramma’s kunnen maken 

en dat we deze prettige samenwerking nog lang continueren. 
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Sophia, ook de samenwerking met jou en je collegae van de afdeling geriatrie op onderwijsvlak 

waardeer ik zeer. Het is gelukt om een leerzaam en interessant programma voor de pre-oogweek 

samen te stellen, met daarin aandacht voor de integrale benadering van de multi-morbiditeit 

van de geriatrische patient, waar ook de oogheelkundige problematiek een rol bij speelt. In dit 

proefschrift heb ik geprobeerd de aandacht te vestigen op oogheelkundige problemen die vaak 

bij ouderen voorkomen. Hopelijk kunnen onze afdelingen gezamenlijk nog lang op vruchtbare 

wijze de belangen van de geriatrische patiënt behartigen. 

Frank, ik heb bewondering voor jouw kennis en kritische kijk op zaken. Daarnaast ben je een heel 

prettige collega! 

Ruthie en Carla, mijn teamgenoten en ‘partners in crime’. Samen hebben we al heel wat stormen 

doorstaan, maar het blijkt dat we toch samen nog steeds het sterkst zijn. The C-team is still going 

strong! Hartelijk dank voor alle collegialiteit en de fijne samenwerking, en we gaan nog lang 

samen door.

Alle overige stafartsen van de afdeling oogheelkunde van het AMC; hopelijk blijft het ‘team 

oogheelkunde’ nog lang springlevend, ook in deze roerige tijden. Veel dank voor de fijne 

samenwerking. 

En natuurlijk het team van arts-assistenten van de afdeling oogheelkunde van het AMC; opleiden 

blijft inspireren en motiveren. Dank voor de fijne samenwerking en alle hulp.

Elly en Hinke Marijke, dank voor al jullie steun bij het keuzevak en overige onderwijstaken, en 

natuurlijk voor het regelmatig bieden van een luisterend oor en een positieve stimulans. Ik hoop 

ons plezierige samenwerkingsverband nog lang te continueren.

De secretaresses van de afdeling oogheelkunde van het AMC mogen in geen geval vergeten 

worden. Dames, met name ook Carola en Sandra, zonder jullie hulp kwam ik nergens toe, 

en waren dit proefschrift en mijn onderwijstaken een onmogelijke klus. Veel dank voor jullie 

adequate ondersteuning.

Ook veel dank aan veel andere medewerkers van het AMC, met wie ik op klinisch, wetenschappelijk 

of onderwijsvlak op een zeer prettige manier samenwerk. Ik wil hierbij vooral de medewerkers 

van Oculenti, het dagcentrum op D0, de polikliniek oogheelkunde, H5N en de medewerkers die 

betrokken zijn bij het DOK-onderwijs van de opleiding geneeskunde (Linda, Markus, Etienne, 

Paul, Samuel en Mayke) noemen.
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Sinds kort werk ik bij het Oogziekenhuis Zonnestraal/AMC; mijn nieuwe collega’s daar en met 

name ook Robbert, Paula en Anita wil ik hartelijk danken voor de hulp die ik tot nu toe heb mogen 

ontvangen. Alle begin is een uitdaging, maar door jullie steun en actieve meedenken heb ik er 

alle vertrouwen in dat we er een succes van gaan maken. 

Jan Willem, Lidia en Ingrid, ik heb altijd met veel plezier bij Retina Total Eye Care in Driebergen 

gewerkt. Ondanks een onderbreking van mijn werkzaamheden, o.a. voor het afronden van mijn 

proefschrift, blijven jullie geïnteresseerd en betrokken bij mij en mijn werk. Ik ben jullie daar zeer 

erkentelijk voor!

Luuk, Maartje en Bastiaan, heel erg bedankt voor de prettige en enthousiaste samenwerking bij 

verschillende van deze onderzoeksprojecten! 

Daan en Nicole, mijn ‘oudste’ vriendinnen. Wat prijs ik me gelukkig dat jullie al zo’n 25 jaar in 

mijn leven zijn. Ik waardeer jullie vriendschap, trouw en het plezier dat we samen hebben. We 

zijn deelgenoot geweest van veel intense ervaringen in elkaars leven, leuke en minder leuke 

momenten, en ik hoop dat we nog héél veel meer bijzondere gebeurtenissen met elkaar zullen 

meemaken in de jaren die nog gaan komen. Het is fijn dat jullie 10 januari naast mij zullen staan 

als paranimfen.

Lieve vrienden en vriendinnen, helaas kan ik niet iedereen afzonderlijk noemen, hoewel ik dat wel 

heel graag zou willen. Jullie zijn allemaal, stuk voor stuk, heel speciaal voor mij. Heel hartelijk dank 

voor alle interesse, vriendschap en gezelligheid. Door jullie is het leven veel leuker. André, Paul, 

Marjolein, Susanne, Wendy, Jenny, Mirjam en Peter: bij jullie vind ik altijd een luisterend oor. Kitty, 

Annieke, Antje en Kim, jullie (en jullie gezinnen) wil ik graag speciaal bedanken voor alle hulp bij 

de opvang van de kinderen in de afgelopen periode. Heel fijn dat ik, dankzij jullie, wat extra rust 

en tijd om te werken kreeg! Jullie vriendschap draagt bij aan de speciale glans die het wonen in 

Abcoude heeft. Menno, het is ontzettend fijn dat jij 10 januari de foto’s wilt maken! Zoals je weet 

houd ik er helemáál niet van om op de foto te gaan, maar met jou achter dat fototoestel scheelt 

het hopelijk iets in de zenuwen (?). En ook veel dank voor de trouwe (en gezellige!) opvang van 

Fiene elke maandag natuurlijk, en voor je vriendschap.

Dave, a special thanks to you for your attentiveness, encouragement and love. As long as I can 

remember, you have always been there for me, backing me in many ways and assuring me that 

I should consider Gull Cottage as my home. Which actually I do, as you have noticed during the 

busy May holidays when I come over to visit you with the whole noisy and boisterous family…  

Thank you for the peace you provide us with during those days, and for your everlasting affection 

and support. The 10th of January, I will try to keep your good advice in mind: ‘Keep calm’. 
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Ik ben een gezegend persoon, omdat ik een zeer grote “extended” familie heb. Wat is het fijn 

om verbonden te mogen zijn met zoveel lieve, warme, boeiende en geïnteresseerde personen. 

Sandor, Miranda, Tim, Sara, Britt en Caitlin, Debbie, Leonie, Jeanette en Noah, Hans, Marije, Sam, 

Guus en Teuntje, Anandy, Jan-Willem, Eva, Els en Jet, Jeroen, Merel, Jasmijn en Floris, en Anne; 

jullie zijn me allemaal zeer dierbaar en ik ben ontzettend blij dat we familie zijn. Een speciaal 

bedankje nog aan opa en oma Dolfijn, voor hun warmte, gezelligheid en niet-aflatende steun en 

hulp. En aan Hans en Wilma, voor jullie oprechte belangstelling en liefdevolle aandacht. Hans, ik 

ben verschrikkelijk trots dat jij zo’n mooie en originele omslag voor mij hebt ontworpen. Heel erg 

bedankt! 

Michel, Ilonka en Frank, fijn dat we elkaar met enige regelmaat kunnen zien, ondanks de grote 

afstand tussen onze woonplaatsen. Ik geniet altijd van onze bijeenkomsten en prijs mezelf 

gelukkig met zo’n leuke neef en nicht!

Hans en Jos, jullie mogen zeker niet ontbreken in dit dankwoord. Gedurende mijn hele leven zijn 

jullie er geweest als steun en toeverlaat, zowel op moeilijke als mooie momenten. Ik ben jullie 

ontzettend dankbaar dat jullie altijd achter me staan, meeleven en op alle denkbare manieren 

meehelpen. Dank voor jullie begrip, bemoediging en bijstand op alle mogelijke vlakken, en 

natuurlijk voor het feit dat jullie zo’n fantastische opa en oma zijn voor Fiene en Joep.

Lieve Fiene en lieve Joep, mama is zo enorm trots op en blij met jullie! Jullie maken me, zonder 

enige moeite, duidelijk waar het om draait in het leven. Een heel dikke knuffel voor jullie allebei!

Lieve Martijn, wat ben ik gelukkig dat wij al meer dan 20 jaar, meer dan de helft van ons leven, 

samen door het leven gaan. Zonder jou was dit boekje er zeker niet gekomen. Je bent er altijd 

voor me, en lost op een bewonderenswaardig energieke manier alle computerproblemen voor 

me op die ik tijdens mijn (wetenschappelijke) loopbaan ben tegengekomen. En oei, wat zijn dat 

er veel geweest… Je neemt de tijd en moeite om met een kritische blik naar mijn pennevruchten 

te kijken en er substantiele verbeteringen in aan te brengen. Daarnaast zie je ook nog kans een 

gigantische bijdrage te leveren in het reilen en zeilen van ons gezin, onze administratie op orde 

te houden en twee uitdagende banen het hoofd te bieden, maar bovenal ook een supervader, 

geweldige, liefdevolle en onmisbare partner en vriend te zijn. Wat bof ik toch… Hopelijk leven 

we nog lang en gelukkig samen!

Ondanks deze uitgebreide lijst, kan het zijn dat ik toch iemand vergeten ben, die had gehoopt 

zichzelf genoemd te zien. Hiervoor dan mijn welgemeende excuses…. En ook een bedankje voor 

diegene natuurlijk!


