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Dankwoord

Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Op de eerste 

plaats ben ik dank verschuldigd aan alle mensen die hebben deelgenomen aan de 

verschillende onderzoeken in dit proefschrift. 

Graag bedank ik mijn promotores, prof. dr. J.B.L. Hoekstra en prof. dr. A. Abu-

Hanna. Beste Joost, gedurende mijn promotietraject heb ik altijd beseft wat een geluk 

ik heb met jou als promotor. Jij weet precies wat er nodig was om de eindstreep 

te halen op een leerzame en plezierige manier, en dit gaf mij enorm veel rust. Je 

hield het overzicht tijdens mijn promotietraject en tegelijkertijd heb je, wanneer dat 

nodig was, als dagelijkse begeleider opgetreden. Achter de schermen doe je nog veel 

meer dan men in eerste instantie op de voorgrond ziet. Dat je hier nooit credits voor 

hoeft (of zelfs wilt) ontvangen kenmerkt jou. Daarnaast bewonder ik jouw eerlijkheid 

en loyaliteit. Heel veel dank voor jouw begeleiding. Beste Ameen, jouw ongekende 

expertise op het gebied van de Klinische Informatiekunde was zeer waardevol. 

Bedankt voor jouw kritische blik bij het beoordelen van mijn stukken.

Mijn co-promotores, dr. N.B. Peek en dr. F. Holleman. Beste Niels, van jou heb 

ik enorm veel geleerd. Jouw didactische vaardigheden, begeleid door een aantal 

tekeningen op je whiteboard, zijn van hoge kwaliteit. Een stuk van jou krijg je in eerste 

instantie onveranderd terug, maar wel met een nette opsomming van verbeterpunten, 

waarin je zelfs ingewikkelde statistiek in enkele zinnen weet uit te drukken. Je bent 

kritisch, doch rechtvaardig, en tegelijkertijd ook enorm gezellig! Ik ben jouw bijdrage 

aan mijn wetenschappelijke ontwikkeling erg dankbaar. Beste Frits, jou ken ik al sinds 

mijn wetenschappelijke stage. Toen wist ik al hoe fijn het is om door jou begeleid te 

worden. Jouw begeleiding is alomvattend en daarnaast heel persoonlijk; in principe 

kun je met elke vraag bij jou terecht voor een intelligente en creatieve oplossing. 

Daarnaast bewonder ik in jou dat je het belang van je promovendi voorop stelt. 

Bedankt voor de fijne samenwerking.

De overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. Romijn, prof. dr. Fliers, prof. 

dr. Nijpels, prof. dr. ir. Hasman en dr. Chavannes, hartelijk dank voor het beoordelen 

van mijn proefschrift en de bereidheid om plaats te nemen in mijn promotiecommissie.

Dr. J.H. De Vries, beste Hans, ik wil je bedanken voor je begeleiding bij de twee 

stukken die we samen hebben geschreven en jouw grote kennis over diabetes waar 

men altijd een beroep op kan doen.

Daarnaast hebben ook de volgende mensen bijgedragen aan de voltooiing van dit 

proefschrift; prof. dr. Sturkenboom, Geert ‘t jong en natuurlijk Vera Valkhoff; bedankt 
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voor jullie goede begeleiding in de wondere wereld van de epidemiologie. Paul de 

Clercq, bedankt dat je altijd voor me klaarstond als ik weer technische problemen 

had met PANDIT. Ook ben ik alle diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, 

huisartsen en internisten die hebben geholpen met het rekruteren van patiënten 

voor de PANDIT trial erg dankbaar. In het bijzonder, Sandra van Strijp; wat ben jij toch 

een fantastische vrouw! En natuurlijk de diabetesverpleegkundigen van het AMC: 

Peggy, Monique, Lia, Dorien, Ineke en in het bijzonder Marga; bij jullie kon ik ook 

terecht voor allerlei vragen over diabetes. En studenten, Bas en Kristien, bedankt 

voor jullie hulp!

Ik had het voorrecht om op twee supergezellige afdelingen te mogen werken. 

Allereerst wil ik mijn collega’s van F4 bedanken: Wanda, mijn buddy, met jou had ik 

al snel een speciale band opgebouwd. Jij bent erg sociaal en gezellig, maar ook als ik 

het niet meer zag zitten stond jij voor me klaar. Heel veel dank hiervoor! Marjolein, 

toen jij kwam was onze drie-eenheid compleet! Jij bent gezellig, nuchter en eerlijk 

en ik ben blij dat jij er was tot het einde van mijn tijd op F4. Lonneke, lieve roomie 

en buuf met een goed hart. Bedankt voor jouw geweldige tips voor van alles en nog 

wat. Yoeri, ik ken jou het langst en jouw persoonlijkheid blijft mij intrigeren…op een 

positieve manier! Ik heb je droge humor gemist het laatste jaar. Josefine, collega’s in 

het AMC en straks collega’s in het westfriesgasthuis, wat gezellig! Jort, als oprechte 

en intelligente collega ben je een aanwinst voor de groep. Pieter, jouw oneindige 

enthousiasme voor de geneeskunde zal jou ver brengen. Daarnaast ook Sil, Anne, 

Sarah, Sanne, Arianne, Renske, Roos en Helga, bedankt voor de gezellige lunches. 

Bregtje en Jeroen in het bijzonder, bedankt voor het schrijven van de subsidie-

aanvraag van de PANDIT trial. Karin, jij bent iemand die overal aan denkt, bedankt 

voor jouw hulp met het regelen van vele zaken.

Mijn collega’s van J1b: Marjan, wij hebben lief en leed gedeeld tijdens ons 

promotietraject, en we hebben het gered, bedankt voor de leuke tijd! Ook Eva, Lilian, 

Sabine, en mijn supertoffe roomies, Jos, Nick, Leonie, Ellen en Tom; bedankt voor de 

gezelligheid. En natuurlijk Wouter, een substantieel deel van mijn promotiewerk heb 

ik aan jou te danken. Wat super dat jij ook gaat promoveren!

Mijn paranimfen Sandra en Jolein. Sandra, met jou als paranimf naast me voelt 

het alsof wij nu samen promoveren. Jolein, wij kennen elkaar sinds het eerste jaar 

geneeskunde, en ik ben trots dat je naast me staat tijdens mijn promotie.

Mijn lieve vrienden en vriendinnen, bedankt voor jullie belangstelling en gezellige 

afleiding buiten werktijd. Duncan, zo aan het einde van mijn promotietraject leidde je 

me erg af. Dit zorgde misschien voor wat vertraging, maar het maakte deze afrondende 
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fase nog specialer! Hoi-Yan, we go way back, en ik ben jouw ongezouten mening over 

daadwerkelijk alles dankbaar. Edwin en Maggie, de liefste broer en schoonzus die ik 

me kan wensen. Wat ben ik trots dat ik in september 2014 ook de titel tante krijg! 

Mijn lieve papa en mama, ik draag dit proefschrift aan jullie op omdat jullie steun en 

onvoorwaardelijke liefde ongekend is en jullie indirect daardoor heel veel hebben 

bijgedragen aan de voltooiing van dit proefschrift. Heel erg bedankt hiervoor.
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