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DAnKWOORD

Met Kees Verheyen als machinist en Harmen Ettema als coachende conducteur was het 
prettig werken in de eerste klas coupé van de rijdende onderzoekstrein die Isala heet. 
Het trombose onderzoek van Harmen heb ik kunnen voortzetten. Ik leerde dat de weg 
der wetenschap je af en toe op een dood spoor brengt, waarbij onderzoeksprotocol-
len helaas niet altijd tot uitvoering komen. Af en toe balen voor een rood sein, als een 
artikel wordt afgewezen, hoort erbij. Maar als die trein goed op stoom is, en artikelen 
gepubliceerd worden: wat een heerlijk gevoel! Kees en Harmen, hartelijk dank voor jullie 
supersnelle (en grondige) revisies van artikelen: dat hield de vaart er lekker in. De Zwolse 
wetenschapstrein rijdt verder: ik blijf aan boord om de INDRA P studie af te ronden en 
nieuwe wetenschappelijke reisplannen te maken met jullie.

Waarde professor Büller, beste Harry, tijdens teleconferenties en vooral tijdens de aan-
gename wetenschaps-dinertjes met Kees en Harmen, was jij degene die door wat extra 
kolen op het vuur de inspiratie weer heerlijk kon doen oplaaien: een lichtend voorbeeld 
voor mij.

De leden van de promotiecommissie, professor Brandjes, professor Bulstra, professor 
Castelein, professor Van Dijk en professor Middeldorp ben ik zeer erkentelijk voor het 
beoordelen van mijn proefschrift.

Daarnaast veel dank aan mijn medeauteurs, orthopeden, chirurgen, radiologen, 
echolaboranten, verpleging, onderzoekscoördinatoren, secretaresses en patiënten uit 
de stations Isala Klinieken, het UMCG, het Martini Ziekenhuis en het Medisch Centrum 
Leeuwarden voor de participatie in alle studies.

Dankzij de Zwolse Onderzoeks Nerds kon de inclusie op “station Zwolle” doorgang 
vinden, terwijl ik in andere klinieken werkzaam was. Hartelijk dank Rob Rolink, Wybren 
Prins en met name Patricia Pasman. Dank ook aan de stationschefs te Leeuwarden: Bas 
Mollen, Thomas Tilkema en Baukje Dijkstra.

Collega AIOS uit het UMCG: railtenders en medereizigers, dank voor alle kopjes 1-2-start 
in de assistentenkamer, de gezellige lunches, etentjes en borrels. Marijke Oidtmann: 
onze bijklets-uren in jouw rode brikkie tussen Groningen en Enschede waren heerlijk 
relativerend.
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Josien Jansen en Wendy Kelder, mijn paranimfen. Met jullie aan mijn zijde heb ik al veel 
mooie “treinreizen” in mijn leven mogen maken. Als getuigen bij mijn huwelijk en nu 
paranimfen bij mijn promotie: jullie zijn onmisbare vriendinnen.

Mijn ouders, jullie hebben mij op het juiste spoor gezet en gehouden. Dank voor de 
altijd beschikbare tussenstop op “Utrecht Centraal”.

Jan Evert, jij bent mijn belangrijkste reisgenoot in dit leven. Deze wetenschappelijke 
treinreis heb jij mij gegund en gelukkig heb je nooit aan de noodrem hoeven trekken. 
Samen met onze twee railrunners Carlijn en Thijs rijden we door: het avontuur tegemoet.


