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Graag wil ik iedereen bedanken zonder wie dit proefschrift niet tot stand was gekomen. 
Daarbij wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 

Allereerst Jos, ergens lang geleden liep ik eens binnen voor een gesprek betreffende een 
stageplek en hier zijn we nu dan. Bedankt voor alle mogelijkheden, motivering en de 
ruimte om te groeien.

Joost, je hebt op zoveel manieren bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Ik ben je ontzettend dankbaar voor alles. Daarnaast ook bedankt voor alle gezelligheid, 
humor en de ‘wandelpraatjes’ tijdens dit traject. 

Piet, bedankt voor de niet geringe intellectuele bijdrage aan dit proefschrift, alle 
(telefonische) overleg momenten waardoor ik op het ‘juiste’ spoor bleef en voor alle 
vriendelijkheid die je verder altijd toonde voor hoe het met me ging.

Pim, ook jij uiteraard bedankt voor het intellectueel bijdragen aan en geloven in dit 
proefschrift. Ook bedankt voor het helpen relativeren en overkomen van de tegengekomen 
hindernissen tijdens dit traject. 

Rene, bedankt dat je geloofde in dit proefschrift en copromotor wilde worden, met kritiek 
die altijd recht door zee was. 

Kees, met een scriptie betreffende anesthesie is het uiteindelijk allemaal begonnen en 
daarom ook mijn dank naar jou.

In het bijzonder wil ik ook twee mede-auteurs bedanken, D&D: 

Dimitrios Adamis, my visit to Athens was something I will never forget. Thank you for 
your hospitality, your time, your contribution to this thesis in several articles, your endless 
willingness to explain things to me (over and over again sometimes…I remember your 
quote ‘why do you always make things so complicated!’) and your confidence in me. Let’s 
celebrate this with a drink and an episode of BB!

David Meagher, thank you for your contribution to this thesis. Your work has inspired 
part of this thesis and I am grateful for all the feedback, answers and ideas that you have 
provided. 
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Graag zou ik ook de overige mede-auteurs bedanken: Marc Snoek, Erwin Groot en Ben 
Schmand.

Mijn dank ook naar Wolfgang Schlack en Cees-Jan Oostwouder voor hun bijdrage aan het 
manuscript betreffende anesthesie. 

Vervolgens wil ik de mensen bedanken die hebben bijgedragen aan het verzamelen, 
verwerken, invoeren en analyseren van de data in deze studie: Gisela Dekker, Gem Kramer, 
Margreet Schoorl, Tjeerd van der Ploeg, Tjerk Schoemaker (tik m aan), Ellen Slijkerman, 
Esther Tieken, Milko van Langen en Ralp Vreeswijk.

Lex Houdijk en Mireille van Stijn wil ik bedanken voor de mogelijkheid om dit proefschrift 
te creëren met de data van de TAUP studie.

Dank naar de promotiecommissie voor de tijd die zij wilde besteden aan het lezen en 
beoordelen van dit proefschrift.

Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar de patiënten en hun familie, die wilden meewerken 
aan dit onderzoek.

De afdeling geriatrie van het Medisch Centrum Alkmaar, en de collega’s van de 
verschillende betrokken afdelingen bedankt voor de mogelijkheid tot het doen van dit 
onderzoek. 

In het bijzonder nog mijn dank naar Ellen en Leoniek, bedankt voor alle relativering, steun 
en een lach op zijn tijd tijdens dit hele traject.

Mijn ouders, broertje (Bert, tis gelukt, bert) en vrienden wil ik bedanken omdat ze er 
nog steeds voor me zijn en in me geloven. Een proefschrift tot stand brengen is al een 
hele klus, maar bijzondere omstandigheden maakten het er niet makkelijker op. Bedankt 
voor de steun, het eerlijke advies (ook al heb ik niet altijd geluisterd) en de broodnodige 
humor tijdens deze periode. Nibbit en Ellen, ik ben blij dat jullie enthousiast ja zeiden op 
mijn verzoek!


