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In 2006, zat ik na het sporten mijn leven te overdenken in een sauna, iets waar ik tijd voor 

had in een periode voor ik beschikte over 2 banen en 2 kinderen. Ik besloot dat huisartsge-

neeskunde mijn vak is. Tevens had ik ambities om een inhoudelijke bijdrage te leveren 

aan het vakgebied en het wetenschappelijk onderzoek daagde mij wel uit, er was maar één 

conclusie mogelijk, de opleiding combineren met promotieonderzoek. Hier bleek zelfs 

een officieel traject voor, een aiotho-traject, ‘arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker’, 

of, zoals mijn promotor Patrick mij liever noemde een ‘japans nootje’. Onder leiding van 

Patrick Bindels werd een onderzoeksaanvraag gedaan voor onderzoek naar astma bij 

kinderen, volledig in aansluiting op mijn wensen. Toen de subsidie toegekend was, mocht ik 

solliciteren en gelukkig snel daarna beginnen. Helaas moest ik me gelijk al ziekmelden in 

verband met zwangerschapsklachten. Ten eerste wil ik dan ook mijn excuses maken voor 

deze onhandige start en iedereen bedanken voor de steun die jullie me toen al boden. 

Ik heb het traject met veel genoegen en weinig stress doorlopen, daar is maar één verklaring 

voor, dat is te danken aan alle hulp en steun van vele betrokken collega’s en dierbaren. Ik 

zou graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd, en een aantal mensen wil 

ik in het bijzonder bedanken. 

 

Een groot woord van dank gaat natuurlijk naar alle ouders en kinderen die hebben 

meegewerkt aan ARCADE! Zonder jullie deelname zou de geneeskunde weinig vooruit-

gang kunnen boeken. Jullie hebben een grote bijdrage geleverd voor kinderen die zich in 

de toekomst met vergelijkbare klachten zullen presenteren. In het verlengde daarvan gaat 

mijn dank uit naar alle deelnemende huisartsen en assistentes van gezondheidscentra 

Gein, Reigersbos, Holendrecht, Venserpolder, Nellestein, De Bouwmeester, De Schakel, 

Filmwijk, Almere Oost, De Spil, De Molenwiek en huisartsenpraktijken Buitenhuis, Leemhuis 

en Prinsenhof, zonder jullie had ARCADE niet opgezet en uitgevoerd kunnen worden. Ik 

wil graag de laboranten van de AMC-afdeling Klinische Chemie bedanken, wie alle 

IgE-monsters hebben geanalyseerd. En natuurlijk lag er een cruciale rol bij de longfunctie 

assistenten van het MCA Alkmaar, het Flevoziekenhuis Almere en last but not least de 

medewerkers van de longfunctie-afdeling van het AMC Amsterdam. Allen veel dank voor 

jullie goede samenwerking en grote inzet.

Ik dank het Longfonds, Stichting Astma Bestrijding, SBOH en het AMC afdeling 

huisartsgeneeskunde voor de financiële steun. 

Ik dank mijn begeleiders, Patrick, Wim en Gerben. Het moge duidelijk zijn dat er zonder 

jullie geen proefschrift geweest zou zijn. Jullie hebben mij door de jaren met veel enthousiasme 

begeleid en mij veel geleerd. 
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Patrick, bedankt voor het vertrouwen dat je in mij stelde om mij voor te stellen voor deze 

functie en de vrijheid die je me gaf om het naar eigen inzicht in te vullen. Je bent een hele 

prettige en gezellige begeleider, je overziet de situaties snel en je geeft duidelijke adviezen 

en voorstellen. Jij hield altijd het overzicht over de grote lijnen en de logica van de stukken. 

Helaas voor mij, vertrok je snel naar Rotterdam, maar gelukkig kon je geen afscheid 

nemen van je ARCADE-kindje, en dus werd de afstand er niet groter door. Bedankt voor je 

ideeën, hulp, inzet, snelle reacties en menig bezoekje aan je oude AMC.

Wim, vanaf H7 was je altijd bereid om mij van raad en daad te voorzien. Ik heb ongelooflijk 

respect voor jouw harde werken en vermogen om je aandacht te verdelen. Binnen enkele 

seconden heb je altijd een wijs antwoord klaar en weet je exact waar ik mijn antwoorden 

moet zoeken. Bedankt voor je ideeën, hulp, inzet en betrokkenheid. 

Gerben, dank voor je ontelbare adviezen en uren die jij in mij geïnvesteerd hebt. Jouw deur 

staat altijd open en je bent altijd bereid mee te denken, jij was dan ook mijn vraagbaak 

voor de dagelijkse gang van zaken, voor grote en kleine vraagstukken. Jij hebt mij geleerd 

‘wetenschappelijk te denken’, al blijft dat ongelooflijk lastig. Jij kon mij enorm corrigeren op 

het precisie werk, iets waar ik lang niet altijd geduld voor heb. Ik heb enorm veel respect 

voor jouw arbeidsethos en altijd nauwkeurige werk. Jouw enthousiasme en wetenschap-

pelijke drive zijn aanstekelijk, iets waar je trots op mag zijn. Gelukkig hebben we naast 

onze dagelijkse gang van zaken in het AMC een aantal leuke congressen bezocht. Enorm 

bedankt voor je 24x7 inzet!

Overige leden van de commissie, prof. dr. M. Wieringa-de Waard, prof. dr. R.J. de Haan, 

dr. A.B. Sprikkelman, prof. dr. Th.J.M. Verheij en prof. dr. R. Gerth van Wijk, hartelijk dank 

voor jullie bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie en mijn manuscript te 

toetsen aan de wetenschappelijke eisen die daaraan gesteld worden. 

 

De assistentes van het ARCADE-team Machteld, Carin, Alice en Albertien. Bedankt voor 

jullie oneindige geduld met nasturen en bellen van de vragenlijsten, uitnodigingen, nieuws-

brieven, het onderhouden van de contacten, etc. Zonder jullie eindeloze inzet had ARCADE 

niet uitgevoerd kunnen worden. Zeker in tijden van mijn afwezigheid, door opleiding of 

zwangerschap, was het fijn dat ik 100% op jullie kon rekenen. In het bijzonder wil ik Alice 

bedanken, je bent van onschatbare waarde geweest voor ARCADE en mijn proefschrift. Ik 

ben zo blij dat jij ook na het wisselen van functie met een schuin oog naar ons onderzoek 

bleef kijken en vanaf je nieuwe kamer ‘met uitzicht’ toch nog de boel aanstuurde. Bedankt 

voor je eindeloze steun, belangstelling en gezelligheid.

 

Karina, jij hebt ARCADE grotendeels opgezet en ik heb het slechts overgenomen. We heb-

ben nog veel samengewerkt aan de follow-up en het schrijven van een aantal gezamenlijke 

artikelen. Ik dank je voor je inzet en bereidheid in te springen tijdens mijn afwezigheid. 

Ik wens jou ook veel sterkte met de laatste loodjes. 
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Jacob, zonder jou had ik nergens geweest. Jouw hulp bij dataverzameling en dataverwerking 

was voor mij van grote waarde. Wat was ik dankbaar dat je nog bleef meedenken na je 

pensioen en nog altijd voor me klaar stond!

 

Ronald, dank voor je hulp en inzet. Met name bedankt voor je onovertrefbare pogingen om 

de data van onze netwerk meta-analyse aan elkaar te knopen. Ik kon enorm genieten van 

discussies tussen jouw en Gerben, waar ik af en toe werkelijk geen touw aan kon vastknopen. 

Des te meer gaf mij dit het gevoel dat onze data bij de juiste personen was. 

 

Ook de overige co-auteurs van de artikelen wil ik bedanken voor de medewerking en 

bijdrage aan het tot stand komen van de artikelen. 

 

Lieve kamergenoten, bedankt voor jullie steun en gezelligheid de afgelopen jaren. 

Bart, bedankt voor je jarenlange gezelligheid op de kamer! Ik heb met jou meer tijd 

doorgebracht dan met mijn gezin, maar het was altijd prettig. Ik kon bij je terecht 

voor allerlei zaken, van STATA-vragen tot uitlaatklep. Gelukkig blijven we collega’s 

als huisarts, en ik hoop ooit weer met je samen te kunnen werken.

 

Lieve Rik en Lara, samen met Gerben vormden we de afdeling ‘Longen´. Het was altijd 

een feest om met jullie te werken of op congres te gaan. Helaas hebben we ons laatste 

congres-reisje gehad, maar ik hoop dat we onze ‘long-uitjes’ en ‘app-groepje’ nog lang 

voort zullen zetten. 

 

Lieve overige collega’s en JOP-ers, bedankt voor de gezelligheid op de afdeling, 

de lunches en JOP-uitjes. 

 

Mijn huisartsopleiders, Annelies Walter en Natascha Alons, bedankt voor de leuke 

en leerzame tijd in Hilversum. Ik kwam niet in het makkelijkste jaar bij jullie, namelijk 

het aller-drukste jaar van mijn traject. Toch hadden jullie altijd respect voor mijn situ-

atie en hebben jullie mij veel kunnen leren, ondanks mijn oververmoeidheid af en toe. 

Jullie hebben mij geleerd hoe ik een goede huisarts kan worden en daarvoor ben ik 

jullie veel dank verschuldigd. Veel geluk in de nieuwe praktijk.

Lieve dames van het secretariaat, in het bijzonder Gerda, Chris, Els, Kea, Agnes en 

Marja, dank voor jullie geduld. Ik weet dat ik erg lastig kon zijn omdat ik altijd de uit-

zondering was, sorry.

Lieve Annemarijn, bedankt voor je meeleven en interesse. Helaas valt Saar binnen mijn 

doelgroep… Ik heb vaak aan haar gedacht tijdens het onderzoek. Ik hoop dat dit onder-
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zoek een kleine bijdrage heeft geleverd in de richting naar een betere toekomst voor alle 

kindjes als Sarah.

 

Lieve Paula, dank dat je mijn lieve vriendin bent. Mijn eerste ‘wetenschappelijke ervaring’ 

was met jou in Paramaribo, al hoewel ik niet kan zeggen dat ons onderzoek daar mij heeft 

doen motiveren dit proefschrift te schrijven. Ik ben heel blij met jou als vriendin, als sinds 

onze kleutertijd, je bent een voorbeeld in doorzettingsvermogen en levenslust. Dank dat je 

altijd interesse hebt getoond en mij gesteund hebt door de jaren heen.

Lieve Rob en Ria, mijn lieve schoonouders, dank voor jullie steun de afgelopen jaren. 

Zonder jullie hulp bij het opvangen van de kinderen, vooral alle oppasdagen van Ria, had 

het me nooit gelukt. Ik ben gelukkig en dankbaar dat ik bij jullie fijne gezin mag horen.

Lieve zusjes, Peggy en Pam, wat is het fijn en bijzonder om zusjes te zijn. Zoals ik al eens 

zei, het heerlijke aan zusjes zijn en hebben is dat je elkaar niet hoeft uit te kiezen, je bent 

zus bij toeval, en in ons geval ook vriendin. Een zussenband  is een onvoorwaardelijke, 

wederzijdse liefde. Dank voor jullie steun en interesse.

Mijn lieve paranimfen, Eline en Marieke, wat ben ik blij dat jullie mijn paranimfen zijn! 

Hoe kan ik nog zenuwachtig zijn met jullie straks aan mijn zijde....

Lieve Lientje, ‘partner in crime’. Niet te geloven dat we nu beide het boekje af hebben, 

we sluiten een hele fase af. Dank dat je altijd bij me bent en alle rollen in mijn leven 

kan aannemen die nodig zijn, van vriendin, studiemaat, suikertante, surrogaatvader 

voor de kinderen, reisgenoot tot therapeut en nog veel meer. Je bent ook heel héél 

belangrijk voor mij. 

Lieve Mariek, lieve vriendin en ´collega´. Onze vriendschap is begonnen omdat we beide 

slachtoffer waren van het strakke regime aan de VU, ik kan de VU dus alleen maar dank-

baar zijn. Het is grappig en fijn hoe gelijk onze levens(fases) verlopen, ik ben blij met je 

vriendschap. We hebben in onze studententijd genoeg excuusjes om de studie te veraan-

genamen en onze reizen naar Thailand en Zuid-Afrika, beide fantastische ervaringen. 

Helaas zitten zulke lange stages er niet meer in, maar ik denk dat we binnenkort wel 

nascholing nodig hebben, niet?

 

Lieve Albert en Maya, mijn lieve ouders, dank voor alles wat je me gegeven hebben, vooral 

alle mogelijkheden en onvoorwaardelijk vertrouwen die jullie hebben geboden. Jullie staan 

altijd voor me klaar en tot in het diepst van de nacht kan ik op jullie steun rekenen. Jullie 

hebben weinig woorden nodig en weten altijd hoe je mij het beste kan ondersteunen. Ook 

mijn dank voor de vele oppasdagen op de kinderen als jullie in Nederland waren. Hierdoor 

heb ik mijn aandacht in het AMC kunnen houden, dat heeft voor een stroomversnelling 

gezorgd. Dank voor jullie trots en liefde, die is wederzijds.
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Mijn allerliefste Bob, zonder jou had er nooit een proefschrift gekomen. Jij bent mijn aller-

grootste drijfveer! Ik probeer te leven volgens jouw motto ‘succes is een keuze’, al hoewel 

jij er natuurlijk veel beter in bent. Lieve Bob, ik heb ongelooflijk respect voor jouw ambitie 

en doorzettingsvermogen, wat je goed weet te combineren met van het leven genieten. 

Ik ben heel dankbaar voor al je liefde, steun en betrokkenheid en dat je ondanks jouw 

drukke bestaan altijd tijd wilt vrijmaken om mij te ondersteunen. IHVJ

 

Lieve Nick en Isis, mama d’r boek is af.... Het is inderdaad net zo iets als ‘Aadje Piraatje’. 

Jullie zijn alles voor me.


