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Nooit  had  ik  verwacht  dat  er  ooit  eens  een  boekje  zou  komen met mijn  naam  erop. 

Aanvankelijk wilde  ik vooral dokter zijn, geen onderzoeker en bovendien had  ik er nooit 

over nagedacht om  in de geriatrie te gaan werken. Toch ben  ik ontzettend blij met mijn 

keuze  voor  de  ouderengeneeskunde  en  dat  ik  nu  ook  mijn  promotieonderzoek  heb 

afgerond.  Graag  wil  ik  iedereen  die  daar  een  bijdrage  aan  heeft  geleverd,  van  harte 

bedanken. 

 

Prof. dr. S.E. de Rooij, beste Sophia, de allereerste keer dat wij elkaar spraken was ik onder 

de  indruk  van  alle  ideeën  die  bij  jou  opborrelen  en  van  jouw  tomeloze  energie.  Het 

denken  in  mogelijkheden  waar  anderen  alleen  barrières  zien  heeft  veel  opgeleverd, 

zonder die  instelling was bijvoorbeeld de ASLEEP‐studie nooit van de grond gekomen.  Ik 

heb er bewondering voor hoe  je de geriatrie  in de academie hebt weten neer te zetten. 

Hartelijk dank voor je inspiratie en begeleiding. 

Prof. dr. R.J.P.M. Scholten, beste Rob, bij het eerste contact was  je al vol vertrouwen  in 

mijn kunnen ook al had ik nauwelijks wetenschappelijke ervaring. Je input in mijn stukken 

maar  ook  de  belangstelling  voor  mijn  wel  en  wee  zowel  voor  wat  betreft  werk  als 

persoonlijk heb ik zeer gewaardeerd. Dank voor alle mogelijkheden die ik heb gekregen.  

Dr. B.C.  van Munster, beste Barbara.  Ik was nog maar net  in het  Slotervaartziekenhuis 

begonnen en  liep al een tijdje rond met de gedachte dat ik graag meer zou willen weten 

over waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Jij nodigde me uit om te solliciteren en 

zag het direct zitten met mij. Ik ben ontzettend blij dat je mij deze kans geboden hebt. Aan 

het begin van mijn promotie was het nog niet duidelijk hoe het eindproduct er uit  zou 

komen te zien. Er waren echter van jouw kant meer dan genoeg ideeën en mogelijkheden 

tot samenwerking met andere onderzoekers. Als we die allemaal hadden uitgevoerd was 

het boekje misschien nog wel twee keer zo dik geworden. Als ‘opperste Pietje Precies’ heb 

je me geleerd om mijn eigen  teksten kritisch  te beschouwen. Ondanks die ene dag per 

week die je officieel voor onderzoek hebt kon ik meestal nog dezelfde dag een reactie op 

mijn vragen verwachten.  Ik vind het knap hoe  je onderzoek en kliniek (en nog veel meer 

dingen) weet  te  combineren. Wie weet  zijn er  in de  toekomst nog wel meer projecten 

waarbij we kunnen samenwerken! 

Dr.  L. Hooft, beste  Lotty. Naast een  ‘klinische’ begeleider ook een epidemioloog als  co‐

promotor, dat was voor mij de  ideale combinatie. De  samenwerking  liep goed vanaf de 

eerste  dag.  Je  commentaar  op  mijn  stukken  was  helder  en  duidelijk  en  van  onze 

gesprekken  en  discussies  heb  ik  veel  geleerd.  Ik  mis  onze  lunches  en  cappuccino‐

momenten waar we het over  van  alles  en nog wat hadden,  en natuurlijk ook over het 

meest gefotografeerde kind van Amsterdam. Dank voor alle motiverende en relativerende 

opmerkingen en voor de  steun  in de  soms  stormachtige  tijden die  ik meemaakte. Onze 

besprekingen samen met Barbara waren behalve nuttig ook gezellig. Ik hoop dat we in de 

toekomst nog veel van het DCC in Utrecht zullen horen, ik kom zeker eens langs voor een 

kopje koffie of een broodje frikandel.  
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De leden van de promotiecommissie wil ik danken voor het lezen en beoordelen van mijn 

proefschrift.  

 

De deelnemers van de ASLEEP‐studie wil  ik van harte bedanken voor hun bereidheid om 

mee te doen aan dit onderzoek.  

Graag wil  ik  alle medeauteurs  van mijn  artikelen  bedanken  voor  hun  bijdrage  en  hun 

commentaar. Beste Annemarieke, wat leuk dat we beiden zo kort na elkaar promoveren! 

Het was  leuk dat  je mijn  ‘gedoogde’ kamergenoot was en  ik wens  je heel veel succes  in 

Tergooi! Beste Hanneke, wat was jij snel en efficiënt! Ik ben heel trots op ons JAGS‐artikel 

en wens ook jou veel succes bij je nieuwe baan. Beste Hanna, wat hebben we samen veel 

tijd in het TTB‐stuk gestoken, en wat fijn dat het nu af is. Het was leuk en gezellig om met 

je samen te werken, of het nu voor de wetenschap of het bestuur was, en ik hoop dat we 

elkaar nog veel tegen zullen komen in de toekomst.  

De  collega’s  van de  afdeling Ouderengeneeskunde  van het AMC wil  ik danken  voor de 

samenwerking  en  voor  alles wat  ik  geleerd  heb. Wat  hebben  jullie  samen  enorm  veel 

gerealiseerd  voor  de  oudere  patiënt,  zowel  voor  wat  betreft  het  onderzoek  als  de 

patiëntenzorg.  Sofie,  wat  leuk  dat  jij  als  toekomstige  AIOS  (daar  ga  ik  tenminste  wel 

vanuit) ook onderzoek kwam doen bij de Ouderengeneeskunde! Ik denk met plezier terug 

aan de bijpraatmomenten op het Voetenplein, de congresbezoeken en de uitzwaai‐High‐

Tea. Ik ben heel erg benieuwd met wat voor resultaten jij terug zult komen uit Ierland! 

 

Kamergenoten Kebb, dank voor gezelligheid en  leuke gesprekken. Inge, het was ‘top’ om 

met jou op een kamer te zitten al moest ik mijn persoonlijke ruimte wel goed in de gaten 

houden. Dank voor  je betrokkenheid en dat  je me hebt  ingewijd  in de geheimen van de 

jaarclub, TD’s, FOBT‐test, statistische modellen bouwen en wat al niet meer. Annefloor, ik 

vond het  supergezellig om een kamer met  jou  te delen. Daarnaast konden we ook  ‘vet 

goed’  samen een  stuk  schrijven. Dank  voor  alle  leuke  gesprekken,  alle  snoepjes  en het 

oppassen op Aron. Je vond het geen enkel punt om nog allerlei kleine zaken voor mij te 

regelen nadat ik weg was uit het AMC. Ik wens je veel succes in je verdere carrière!  

Beste DCC‐collega’s,  bedankt  dat  ik  ook  een  beetje  ben  ‘geadopteerd’  door  het Dutch 

Cochrane Centre, ik heb veel geleerd van de samenwerking met jullie en vond de etentjes 

ook zeer geslaagd. Ik wens jullie veel succes op jullie nieuwe stek in het UMCU! 

Beste Ameen, dank voor  je betrokkenheid bij mijn onderzoek en de  samenwerking met 

jouw groep. Ik heb het zeer gewaardeerd. 

 

Lieve collega’s van het Slotervaart. Ik vond het toch best wel spannend, na zo lang uit de 

kliniek weer een witte  jas aan! Dankzij  jullie  voelde  ik me direct  thuis. Dank  voor  jullie 

collegialiteit. Beste Linda en Ingeborg, dank voor jullie hulp bij het opzetten van de RCT en 

voor het corrigeren van het manuscript.   
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Graag wil  ik  de  afdeling Geriatrie  van Gelre  Ziekenhuizen  bedanken  voor  het mogelijk 

maken van de ASLEEP‐studie in Apeldoorn. Edi en Susan, dank jullie wel voor al het werk 

dat jullie in de studie hebben gestoken, jullie zorgvuldigheid en alle verdere hulp. 

 

Lieve Quispelaars, wat  leuk dat we al  zo  lang een vriendengroep  zijn! Na een dag hard 

werken  is het  fantastisch om  je bezig  te houden met voor hoeveel erts en graan  je een 

stad bouwt, hoeveel nakomelingen er in je hutje kunnen en hoeveel grondstoffen je in een 

schip kunt vervoeren. Als de zon maar even schijnt  (en soms ook niet)  is het  tijd om de 

BBQuispel aan  te steken, en wat mij betreft zijn de Quispelweekends het begin van een 

lange traditie.  

Lieve Judith en Valesca, al sinds we aankwamen in Leiden zijn we vriendinnen. Iets wat ik 

zeer koester, dank voor jullie belangstelling en vriendschap! 

Lieve paranimfen, Marieke en Salomé. Ik ben blij dat  jullie tijdens mijn verdediging naast 

mij staan.  

Lieve Marieke, onze maandelijkse eetafspraken  samen met  Jacobine en Pauline  zijn mij 

heel dierbaar en het is bijzonder dat we elkaar al zo lang kennen. Het is fijn dat jullie naast 

mijn beste vriendinnen ook artsen zijn zodat we eindeloos met elkaar ervaringen kunnen 

delen  en  onze  persoonlijke  dingen met  elkaar  kunnen  bespreken.  Daarom  vind  ik  het 

bijzonder dat jij als vertegenwoordiger van de ‘medico’s’ naast me staat op 23 mei.   

Lieve Salomé.  Ik vind het bijzonder hoe de vriendschap  tussen ons en onze mannen de 

laatste jaren is ontwikkeld. Jullie kinderen zijn kind aan huis bij ons en ook Aron voelt zich 

al prima thuis aan de Sieboldstraat. Ik waardeer jullie vriendschap zeer en daarom ben ik 

blij dat jij één van mijn paranimfen bent! 

Lieve broer en zus en aanhang. Wat  is het heerlijk om  letterlijk  ‘thuis’ te komen en  jullie 

liefde en belangstelling  te voelen. Wat hebben we veel meegemaakt de afgelopen  jaren 

en wat ben ik blij dat we er voor elkaar konden zijn.  

Lieve papa en mama. Ontzettend bedankt voor alle mogelijkheden en kansen die  ik van 

jullie heb gekregen. Jullie hebben mij altijd gesteund en gestimuleerd om te doen wat  ik 

graag wilde en dat betekent meer voor me dan ik zeggen kan. Wat heb ik een respect voor 

de manier waarop  jullie  in het  leven staan. Ook de verdere familie wil  ik bedanken voor 

belangstelling en gezelligheid.  

Lieve, lieve Jan. Wat ben ik blij met jou! Dank voor de ruimte die ik heb om mijn dromen 

na te jagen. En wat een fantastische vader ben jij! Je bent de allerliefste. Lieve kleine Aron, 

wat ben ik blij dat je er bent!! 




