
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Empirical methods for systematic reviews and evidence-based medicine

van Enst, W.A.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Enst, W. A. (2014). Empirical methods for systematic reviews and evidence-based
medicine. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/empirical-methods-for-systematic-reviews-and-evidencebased-medicine(814fd192-4efb-4eb5-a3e9-8ecc810f53a0).html


4
appEndix 
dankwoord





231dankwoord

Dit boekje is tot stand gekomen met hulp en steun van vele collega’s, vrienden 
en familie. Graag wil ik hier iedereen die een bijdrage heeft geleverd, van harte 
bedanken.

Prof. dr. R.J.P.M. Scholten, beste Rob, ik ben ontzettend vereerd dat ik mijn 
promotieonderzoek bij het Dutch Cochrane Centre mocht uitvoeren. Je gaf  
mij de vrijheid om te doen wat ik interessante thema’s vond en ondersteunde 
me in het gehele proces. Jouw deskundige commentaar heeft mijn werk zeker 
verbeterd. 
Dr. L. Hooft, beste Lotty. Naast jouw wetenschappelijke ondersteuning, hielp 
je mij ook een richting te kiezen als jonge onderzoeker. Je bent optimistisch, 
motiverend en altijd betrokken. De beste besprekingen hadden we tijdens het 
halen van onze cappuccino’s en ik zal die moment ook missen in de toekomst. 
Bedankt voor je steun, motivatie en vertrouwen.
Prof. dr. A.H. Zwinderman, beste Koos, ik ken weinig mensen die zo 
onbaatzuchtig zijn als jij. Ik kon met al mijn vragen bij je terecht en je nam 
ruim de tijd om ze te beantwoorden. Ook toen het DCC uit het AMC vertrok, 
zorgde je ervoor dat ik niet een nieuwe plek bij de KEBB vond. Het is een 
genoegen om met je te mogen samenwerken. 
Prof. dr. P.M.M. Bossuyt, beste Patrick, ondanks dat ik geen promovenda van 
je was, nodigde je mij toch uit bij de BiTE groep en liet je me zelfs naar een 
congres gaan en cursus volgen in Birmingham. Daarnaast heb je me talloze 
keren geholpen met mijn onderzoek. Ik bewonder en waardeer je didactische 
kwaliteiten. Ik heb veel van je geleerd tot en met het maken van een padden-
stoelensoep.
Mijn promotiecommissie wil ik bedanken voor hun bereidheid plaats te nemen 
in deze commissie, mijn proefschrift te lezen en beoordelen. 

Lieve Cochrane-collega’s. Ik heb veel geleerd van jullie diversiteit in werkwijzen 
en kennis. Daarnaast heb ik genoten van alle gezelligheid tijdens onze 
taartmomenten, etentjes en congressen, maar ook van de projecten die we 
samen hebben uitgevoerd. We hebben erg hard gewerkt maar het werden 
altijd mooie systematische reviews waar we trots op waren. Jullie hebben me 
gesteund bij mijn promotieonderzoek en hebben al mijn presentaties bezocht. 
Veel dank voor jullie bijdrage.

Daarnaast wil ik mijn kamergenoten bedanken. Allereerst, Roy en Sharon,  
we hebben erg veel gelachen, geëvalueerd en gefilosofeerd. Jullie waren 
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geïnteresseerd in mijn onderzoek en ik kon mijn overwegingen altijd met jullie 
bespreken. Zelfs toen Sharon al in Australië woonde.
Daarna Esther, ik was heel blij dat jij bij kwam zitten. We hebben samen 
gewerkt aan een complexe review. Ik heb geleerd van je optimisme, goede 
gesprekken, en je tomeloze kracht. Ik wens je veel succes bij je verdediging op 4 
september. 
Finally, Jérémie, Mareen and Daniël. You were the perfect combination of  
science and fun. It was very nice to discuss topics on publication bias, quality of  
reporting en the future Dutch EQUATOR centre with you but I also loved to 
have a chat during lunches, borrels and diners. I really appreciated your interest 
and support. I hope to keep seeing you. 

Dear BiTE group, I was really happy that I could join you. I learnt from the 
interesting discussions we had during our BiTE-lunches, about test evaluation, 
but also world history, politics, languages, cultural traditions and all other things. 

Christiana and Eleanor, I would like to thank you for our fruitful cooperation 
on the database-project. It led to several papers fort his thesis and it was also 
a pleasure to work with both of  you. Christiana, I was really amazed by your 
terrific organisation. Especially when I found out you even make Excel spread 
sheet to organize some of  your personal life.  

Lieve Damesch ’07. Jullie zijn een bijzonder diverse groep vriendinnen en 
misschien daarom ook wel zo leuk. Ik ben erg veel met mijn proefschrift bezig 
geweest en heb jullie te weinig gezien. Ik hoop dat dit vanaf  nu weer anders 
wordt en vaak van jullie gezelligheid kan genieten. 
Lieve Maud, onze etentjes en fietsafspraken waren ontzettend fijn. Zeker 
in periode waarin ik veel te gelijk moest doen, waren jouw opmerkingen 
tomeloos relativerend en ging ik weer zorgeloos op huis aan. Bedankt voor je 
belangstelling en vriendschap. 
Lieve Inge, ons werk heeft veel parallellen. Het heeft me geholpen om van jou 
te horen hoe nuchter jij om ging met het verdelen van je tijd tussen werk en 
promotie en later ook toen je aan je nieuwe baan begon. Daarnaast is schaatsen 
en wielrennen met jou ook erg prettig om even aan andere dingen te denken 
dan werk. Ik hoop dat we daar nog lang mee doorgaan.
Lieve Esther, ik moet je veel te veel missen. Daarom ben ik blij dat je tijdens 
mijn verdediging naast me zal staan als paranimf. In Engeland zal jij niet een 
dergelijke feestelijke verdediging hebben ook al verdien jij dat natuurlijk wel! Ik 
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hoop dat jij ook van deze dag gaat genieten.
Lieve Pieter en Liesbeth, bedankt dat jullie altijd voor me klaar staan, jullie 
interesse en steun. Het was fijn dat ik vanuit het AMC altijd even langs kon 
fietsen en bij jullie kon zijn. 
Lieve Conny, jij bent als vriendin en familie. Ik ben je dankbaar voor jouw 
scherpe redigeren, maar ook voor jouw steun, motivatie en liefde. Ik ben extra 
blij dat je speciaal voor mij uit Canada komt. 
Lieve Roselien, je bent er voor me als ik je nodig hebt, zoals vandaag. Ik ben blij 
dat jij mijn paranimf  bent. Ik ben altijd trots om naast mijn grote zus te staan. 
Lieve pappa en mamma. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en 
mogelijkheden. Jullie hebben mij geleerd om altijd te doen waar je zelf  in 
geloofd ongeacht wat anderen daar van vinden. Dat is lang niet altijd makkelijk 
maar het brengt mij waar ik wil zijn. Ik ben blij dat jullie bij me zijn.
Lieve Dion, met jou bij me lukt alles. Bedankt dat je bent zoals je bent.
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