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Daar zit ik dan. Het is af! Met veel plezier begin ik aan het laatste deel van dit boekje. Ik 
hoorde eens dat een proefschrift er is om te schrijven niet om te lezen, dit in tegenstelling 
tot het dankwoord, wat bekend staat als het meest gelezen deel van het proefschrift. 
Terecht, want promoveren doe je niet alleen!

Ik wil graag iedereen bedanken die op wat voor wijze dan ook heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. Helaas kan ik hier niet iedereen persoonlijk bedanken, 
maar weet dat ik elke bijdrage, hoe groot of hoe klein dan ook, bijzonder heb gewaardeerd. 

Allereerst wil ik alle deelnemers aan de verschillende studies beschreven in dit proefschrift 
bedanken. Zonder deelnemers geen onderzoek, zonder onderzoek geen proefschrift. Veel 
dank voor uw bijdrage. 

Prof. dr. Bossuyt, beste Patrick. Een betere promotor had ik me niet kunnen wensen. Ik 
heb veel respect voor je kennis, maar nog meer waardeer ik je inzet voor de ontwikkeling 
van promovendi. Door jou voelde mijn promotietraject als een opleiding, waarin ik meer 
geleerd heb dan onderzoeken alleen. Dank daarvoor! 

Dr. Dekker, beste Evelien. Jouw inzet en enthousiasme voor klinisch onderzoek werkt 
aanstekelijk. Van jou heb ik geleerd om te kijken naar de praktische kanten van onderzoek. 
Je leerde me de klinische relevantie van onderzoek in te schatten. Ik bewonder je 
veelzijdigheid en de manier waarop je zoveel onderzoek weet te combineren. Ik voelde me 
erg thuis in de ‘CRC-groep’. Dank daarvoor!

Geachte dr. Kraaijenhagen, beste Roderik. Ondanks dat we elkaar in het tweede deel van 
mijn promotie minder hebben gezien, was je toch erg betrokken bij mijn promotie. Je bent 
altijd enthousiast en gaat volledig voor de gestelde doelen. Dank voor het overbrengen van 
dit enthousiasme.  

De leden van de promotiecommissie prof. dr. Moons, prof. dr. Scholten, prof. dr. Masclee, 
prof. dr. Bergman, prof. dr. Abu-Hanna en dr. Vogelaar wil ik bedanken voor het lezen en 
beoordelen van mijn proefschrift. 

Beste COCOS-collega’s, Thomas, Esther en Margriet. Met jullie begon ik mijn onderzoekstijd. 
Spannend vond ik dat, als enige epidemioloog, maar als snel voelde ik me thuis. Dank voor 
jullie inzet en enthousiasme.
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De overige leden van de COCOS-werkgroep. Prof dr. Kuipers, dr. van Leerdam, dr. van 
Ballegooijen en prof. dr. Fockens wil ik bedanken voor de goede en leerzame tijd tijdens de 
COCOS-studie. 

Veek dank aan de afdeling endoscopie van het AMC en het Flevoziekenhuis, alle 
endoscopisten en scopieverpleegkundigen, dank!

De AMC-foundation wil ik bedanken voor de kans die ik heb gekregen om dankzij deze 
stichting naar Johns Hopkins University te gaan. Een mooie kans en een belangrijke 
ervaring, waar ik veel aan te danken heb! Dank voor het mogelijk maken hiervan. 
Dear dr. Puhan, dear Milo. Thanks for all you have taught me during my stay in Baltimore. 
Good luck with your work back in Switserland. 

Sascha, onze kennis vulde elkaar bij de FITTeR-studie goed aan. Dank voor de fijne 
samenwerking. Maaike dank voor al die keren dat ik je mocht bellen over de FIT-studies (en 
voor het cocktails drinken in London). Manon, wat een feest dat jij nu ook onderzoek doet! 
Ik had aan niemand liever de data willen overdragen. Tot snel! (wanneer kom je weer naar 
de Olivier?). 
Karin, dank voor je inzet en hulp bij de studies. Met name tijdens de FITTeR-studie leerden 
wij elkaar beter kennen. Je bent altijd bereid je overal voor in te zetten en kijkt verder dan 
alleen het onderzoek. Ik heb veel van je geleerd. 
Rosalie en Marco, tijdens de FITTeR-studie kwam ik regelmatig in Almere. Als epidemioloog 
in de scopiekamer heb ik jullie uitleg zeer gewaardeerd. Succes met jullie verdere werk! 
Gre, Petra en Annette. Dank voor jullie inzet voor de KEBB! Corien, dank voor al je snelle 
reacties, printen en alle andere hulp bij het afronden van dit manuscript. 
MDL-collega’s. Dankzij jullie heb ik de waarde van congressen leren zien. Wat een feesten 
waren de DDW’s en UEGW’s. Helaas kan ik jullie hier niet allemaal noemen, maar ik heb een 
top tijd gehad met jullie. 
Mijn BITE-collegas. Dank voor de goede weerspiegelingen en inzichtgevende dinsdag-
lunches. Succes met jullie promoties! Mariska, naast BITE-collega ook een van de eersten 
die ik op de KEBB tegenkwam. Altijd kon ik bij je terecht. Veel dank voor het zijn van mijn 
‘hulplijn’ maar nog meer dank voor de gezelligheid die je met je meebrengt. Wanneer 
openen we het Swirl seizoen nou?

Mijn VUmc-collega’s, Sietze en Ilhame. De studie die wij deden ging niet altijd zoals we 
gehoopt hadden, maar ook dat schept een band. Ik koester goede herinneringen aan onze 
samenwerking. De talloze overleggen vond ik altijd erg gezellig. Ik kijk ernaar uit ook jullie 
boekjes te zien!                                                    
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Eva, dank voor alle bijpraatmomenten op het AMC. Veel succes met het afronden van jouw 
promotie! Niels, wanneer gaan we dat biertje nou doen? Dank voor je betrokkenheid! Beste 
NIPED collega’s, dank voor de samenwerking. 

Lieve Annet, Moniek en Katrien. Zonder vrijdagmiddagborrel geen promotie. Dr. chouffe 
stond regelmatig op ons te wachten op de vrijdagmiddag. Wat fijn om jullie als Utrecht-
AMC vriendinnetjes te hebben en dat jullie nu zelfs mijn zeilmatties zijn geworden vind ik 
helemaal het einde! Dank voor alle sollicitatie en manuscript afrond hulp. Volgens mij is het 
al snel weer de tweede vrijdag van de maand, dus tot snel! Moniek en Katrien, succes met 
afronden, ik kijk uit naar jullie promoties!

Aan mijn oud-kamergenoten ben ik veel dank verschuldigd. Lieve Marjolein, Annet en 
Susanne. Ooit kozen jullie mij uit uit de etalage van de kamer tegenover jullie. Wat een 
eer! Maar jullie hadden geen idee dat met mij ook mijn chaos mee de kamer in kwam. Zo 
verschillend als onze werkwijze (en bureaus) waren, zo veel heb ik genoten van onze tijd op 
J1b-210-1. De tijd die wij als kamergenoten doorbrachten was in een woord top! 
Marjolein, jouw directheid en relativeringsvermogen zijn eigenschappen die ik zeer 
waardeer. Jouw uitspraken zijn ongeëvenaard en menig foutloze presentatie en 
spellingsfoutloos artikel is aan jou te danken geweest. Wij zijn in één opzicht totaal 
verschillend, jouw ‘stukje geordendheid’ en mijn ‘stukje chaos’, maar dit heeft ons niet 
belet. Veel dank voor de mooie tijd! P.S. wat mij betreft mag je wel aan mn fiets blijven 
hangen (ik zal geen smiley toevoegen). 
Susanne, we waren maar kort kamergenoten, maar gelukkig bleven de lunches en etentjes 
daarna gewoon doorgaan. Veel dank voor alle ‘tussendoormomenten’ tijdens mijn 
promotie, we denken over veel dingen hetzelfde en vaak gaf jij op de juiste momenten de 
goede tips en trucs om verder te gaan. Veel dank voor alle gezelligheid en goede gesprekken 
zowel binnen als buiten werktijd! Succes met je mooie onderzoek. 
Fleur, kamergenoot in Southamton dus dat geldt ook. Altijd enthousiast, duidelijk en 
doortastend, eigenschappen die ik zeer waardeer. Ons weekend in Southampton met 
Marjolein en Annet (inclusief roze tapijt), staat nog bovenaan mijn herinneringen. Hoewel 
ik jouw lievelingskleur niet kan uitspreken en jij mijn voorkeur voor blauw iets aan de 
saaie kant vindt, matchen we goed! Jouw aanmoedigingen hebben mijn promotie laten 
opschieten. Jij hebt de ELM uitgevonden, en wat mij betreft mag je erbij! 
Esther, het feest op J1b was nog niet voorbij. Jij werd onze nieuwe kamergenoot. Ik ben heel 
blij dat je erbij kwam en kom snel langs in Leiden! Dank voor alle fijne gesprekken en leuke 
momenten. Teodora, wat fijn om jou aan de andere kant van de muur te hebben, iemand 
met een zelfde ‘bureau stijl’ als ik.  
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Onze bijpraat momenten op J1b waren fijn (en ik zal nu snel met je tips aan de slag gaan…)! 

Lotty, Dank! Vanaf Birmingham was het een match! Taxi’s en de betere hotels, we lagen 
goed op één lijn. Dank voor je hulp bij alles wat er bij promoveren, solliciteren en nieuwe 
banen komt kijken!
Stafleden en KEBB-aio’s. Helaas kan ik jullie hier niet allemaal bedanken. Ik heb een enorm 
goede tijd gehad in het AMC de afgelopen 4 jaar. Dat is voor een groot deel aan jullie te 
danken. Dank! 

Lieve APROVE-vriendjes. Mijn tijd in het AMC was niet compleet geweest zonder jullie. Door 
jullie leerde ik het voetenplein, de koffiecorner en Amsterdam kennen (dank dank dank voor 
de 100% Amsterdam gids, ik ken nu eindelijk de weg..). Onze vergaderingen waren altijd 
een feest en ik heb ontzettend veel van jullie geleerd. We hebben mooie dingen neergezet, 
dank! Lieve Jeroen, Charlot, Ronak, Kurdo, Tassili en Marije. Met jullie ‘Promoveren doe je 
zo’ maken was een feest. Ik ben trots op wat we gemaakt hebben. Ik hoop dat er nog veel 
‘zakboek redactie’ etentjes volgen. Ps. Zijn we er al uit wat het volgende project wordt?

Na het AMC kwam het UMC. KNO-collega’s, vanaf het eerste moment voel ik me thuis bij 
de KNO en dat komt met name door jullie. Ik kijk enorm uit naar de komende tijd!

Lieve ‘ijskoude latten 2013’, lieve Friso, Hamid, Karen, Charlot, Freek en Eline. Gehen wir!  Op 
het absolute hoogtepunt van alle promotiestress ging ik met jullie op wintersport. Het was 
een feest! Net terug van ons weekend Maastricht schrijf ik dit dankwoord. Om alle termen 
maar eens goed ‘door te combineren’: ‘Ik vond onze hele vakantie een grote top afdaling’!

Lieve hockeyteamgenoten. Met jullie op zondag op het veld staan is elke keer weer absolute 
ontspanning. Ik ben blij deel te mogen uitmaken van zo’n leuk team. Op naar een nieuw 
kampioenschap!

Vanna en Esther. ‘Die drie’, zo begon het. De twee met de rare stemmen en Esther. Op de 
VU leerden we elkaar kennen (vlak voor een tentamen, niet mijn beste moment naar ik 
heb begrepen… alsnog sorry..). Elke keer als ik het woord ‘cohort’ hoor, denk ik aan jullie 
(iets met er is er maar een….) en elke keer dat ik in de trein zit mis ik jullie. We zijn alle drie 
totaal andere dingen gaan doen, ik kijk elke keer weer uit naar onze ‘intervisie’ momenten. 
Vanna, succes in Shanghai, geniet van jullie bijzondere tijd daar! Esther, wat fijn dat je weer 
terug in Utrecht bent, succes met je nieuwe baan! Ik ben mn tas al aan het pakken voor ons 
bezoek aan Vanna. 
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Kim en Pien. Ik geniet altijd van onze weekendjes en andere afspraken. Onze zeilweekenden 
zullen nooit meer hetzelfde zijn sinds Pien mij tegenwoordig heeft verslagen op het 
bootvlak (of moet ik schip zeggen… ik ben jaloers..). Kim, jouw bezoek aan de VS na mijn 
maanden in Baltimore vond ik geweldig. Wat een top weken. Ik bewonder hoe jij alles 
aanpakt wat je tegenkomt. Nu dit alles klaar is beloof ik op ons volgende weekend niet 
stiekem mijn laptop in te pakken. Pien, vaak maakten wij grappen over ‘jouw soort’ en ‘mijn 
soort’ maar volgens mij komt dat meer overeen dan we grapten. Dank! 

Larah, jouw doortastendheid is bijzonder en waardeer ik enorm. Van avonden feesten 
vroeger tot mooie etentjes, theaterbezoeken en fietstochten nu, met jou is het altijd 
gezellig. Ik vond onze vakantie in Canada onvergetelijk (qua gezelligheid, maar ook qua 
koudste oud en nieuw ever, hoewel we dat snel wisten op te lossen). Dank voor alles wat je 
voor me gedaan hebt de laatste jaren. 
Leonie, het enthousiasme waarmee jij dingen onderneemt is groots! We zijn het niet altijd 
eens, maar ook dat is eigenlijk best wel prima. Met jou afspreken is altijd fijn. Succes met 
alles wat je onderneemt. 

Carolijn, wij doorliepen hetzelfde ‘middelbareschoolpad’ en dat alleen al schept een band. 
Belangrijker nog, het is gewoon altijd leuk om avonden met jou bij te praten! Wat fijn dat 
ons contact altijd is gebleven. Nu dit alles is afgerond beloof ik weer vaker naar Zwolle te 
komen.  

Astrid, wij leerden elkaar echt kennen tijdens ons tripje door Australië. Wat een feest 
was dat. Onze zoektochten naar ‘the packhouse’, kwamen altijd uit op mooie plekken. 
Na optometrie gingen we beiden verder studeren en nu promoveren we ook nog kort na 
elkaar. Ik geniet van onze borrels en etentjes, bijpraten met jou is altijd fijn. Promoveren is 
eigenlijk net als onze veel gebruikte zin in Australië… ‘plannen zijn er om te veranderen’, en 
dat is ergens ook wel mooi. Succes met alles wat je doet!

Charlot, dank voor alle thee/borrel en zeilmomenten, die in tijden van stress altijd een 
baken van ontspanning waren! Onze weekenden varen zijn altijd goed gekozen (zon, wind, 
we hebben er talent voor denk ik) en brengen ons op mooie plekken. Dank voor alles! 
Bart, ik hoop nog vaak op zondagavond bij jullie te mogen aanschuiven, dank voor jullie 
vriendschap. 

Eline, we leerden elkaar kennen tijdens de UIT. Jij was onvermoeibaar elke avond tot laat bij 
alle feestjes aanwezig wat al snel een band schepte. Nu 10 jaar later zijn we bijna buren, wat 
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fijn! Ik geniet van onze etentjes, bijpraatmomenten en tegenwoordig ook kinderboerderij 
bezoekjes. Dank voor je lieve woorden, je vriendschap en vertrouwen.  Marlous, wat leuk 
dat we elkaar weer vaker zien! Borrelen, eten en bijpraten met jou is altijd een feest. Ik 
waardeer onze gesprekken erg. Dank! Dat wekelijks fietsen is op het moment van schrijven 
nog niet helemaal van de grond gekomen, maar zullen we woensdag weer een poging 
wagen (op mijn tempo...)? 

Marinke, weekenden zeilen, avonden borrelen, wandelen op de zaterdagochtend (en op de 
Tafelberg) en tochten schaatsen, wij delen onze voorkeur voor buitensporten (hoewel het 
door mijn lange aanlooptijd soms even duurt voor we weg zijn..). Ik ben blij dat jij er bent 
om mij soms de andere kant van dingen te laten zien (niet alles hoeft bewezen). Dank voor 
alle mooie en leerzame momenten! Floortje, we hebben veel gemeen (ok…op één ding na 
dan..wanneer kom je nou een weekend in mijn huis wonen?!). Dank voor al je motiverende 
woorden en relaxmomenten, dank voor alle goede gesprekken. P.S. Is het al tijd voor de 
vrijdagborrel?

Lieve Rafiki’s, mijn wetenschappelijke carrière begon met jullie. Mogelijk herinneren jullie 
het je niet meer, maar in de keuken op het IBB hebben wij met z’n allen (lees: jullie) mijn 
optometrie scriptie gecorrigeerd, mijn eerste wetenschappelijke output. Maar belangrijker, 
jullie motivaties en vertrouwen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan wat ik nu doe. 
Hoewel de tijden veranderd zijn ben ik jullie allen veel dank verschuldigd. Dank voor al het 
moois wat we samen meegemaakt hebben de afgelopen jaren. 

Sarai en Jolande. Lieve oud huisgenoten, lieve vriendinnetjes. Onze flat hebben we al 
weer jaren achter ons gelaten, maar het is altijd als vanouds! Lieve Jolande, jij weet 
goed te relativeren,  bent altijd overal voor in en bent er altijd. Bovendien was je mijn 
vakantievriendinnetje tijdens de vier jaar van mijn promotie (waarbij je mijn laptop en het 
feit dat ik elke hotelkamer binnen enkele minuten volledig heb overgenomen tolereerde, 
alleen daarvoor al dank). Onze vakanties zijn onvergetelijk, Ik zou een apart boek kunnen 
schrijven over alles wat we hebben meegemaakt. Absoluut de ideale ontspanning tijdens 
mijn promotietijd. Jij sprak op één van onze vakanties de woorden ‘je dankwoord, maar ik 
heb helemaal niets gedaan’. Je hebt meer gedaan dan je denkt, dank voor alles. Ik hoop nog 
veel mooie tripjes (al is het nu wat korter) met je te mogen maken! (ik neem overigens aan 
dat jij het vervoer regelt…voor na de borrel)
Lieve Sarai, ik vergeet nooit de tijden van borrelen op Unitas, naar huis fietsen (of vallen of 
struikelen) en films kijken op de bank. Maar juist nu er de laatste jaren veel veranderd is ben 
ik trots dat wij bevriend zijn. Bij jou en Micah op bezoek in Zeist is altijd een feest, ik voel 
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me altijd thuis bij jullie. Ik geniet van onze gesprekken op de bank, lunches, borrels in de 
Olivier en alles wat we nog meer doen. Ik bewonder de nuchtere manier waarop jij in het 
leven staat. Dank voor alles wat je voor me doet. Ook jouw promotie is goed op weg. Ik heb 
er alle vertrouwen in en kijk er naar uit je boekje te zien!

Lieve Paranimfen, Emma en Annet. Ooit kreeg ik drie tips over het vragen van mijn 
paranimfen. 1. Iemand met wie je een goed feest kan vieren (ref Patrick). 2. Iemand die je in 
de vijf minuten voor je promotie om je heen kunt verdragen (ref Lotty) en 3. Iemand die je 
in je panty’s hijst en zorgt dat je op tijd bent….(Ref Fleur en Marjolein). Met deze tips opzak 
vroeg ik jullie. Ik ben trots dat jullie op deze dag naast me staan. 
Lieve Annet, wat begon als collega’s is uitgegroeid tot een goede vriendschap. Bij jou en 
Paul kan ik (in ruil voor een zak friet) op zondagavond op de bank hangen en me perfect 
thuis voelen. Zoals je zelf al eens aangaf zijn wij in een opzicht totaal verschillend, laten 
we zeggen dat we elkaar goed aanvullen. Ik waardeer je oprechtheid en je vriendschap. Ik 
geniet van onze borrel, bijpraat, eet en tegenwoordig ook zeil momenten! Met jou is het 
altijd ‘kei’ gezellig. Ik ben trots dat je tijdens mijn promotie naast me staat. 
Lieve Emma, wij leerden elkaar kennen tijdens onze studententijd. Jij was bij mijn eerste 
stappen in het grote Utrecht, de eerste borrels, toernooien, etentjes, weekendjes weg en 
feesten. Nu, jaren later bewonder ik hoe jij je eigen bedrijf weet te combineren met alles 
wat je onderneemt. Jij bezit een goede dosis relativeringsvermogen en laat je zelden van 
de wijs brengen. Ik waardeer je erg en leer enorm veel van je. Dank voor alles wat je de 
laatste jaren voor me gedaan hebt. Ik vind het bijzonder dat je tijdens mijn promotie naast 
me staat. 
 
Lieve Jasper, het verslagje is af! De spellingscontrole doet het weer en ik heb in het eerste 
het beste bakje mijn huissleutels gevonden om alles op tijd in te leveren. Zo veel als wij 
op elkaar lijken, precies zo verschillend zijn we ook. Jij zakelijk en praktisch, ik de studiebol 
en soms wat chaotische onderzoeker. We vullen elkaar goed aan. Niemand kan zo uit de 
grond van z’n hart zeggen: ‘Zus, jij kan ook echt helemaal niets’, als ik weereens iets wat 
voor jou compleet logisch is niet begrijp. Maar er is ook niemand met wie ik de hele Trilogie 
van Acda en de Munnik woordelijk na kan zeggen. We hebben beiden aan weinig woorden 
voldoende om elkaar toch te begrijpen. Ik heb veel bewondering voor jouw organisatorisch 
en zakelijk talent. Je hebt je studie gecombineerd met veel zeilen en lesgeven iets waarin 
je mij ver in voorbij bent gestreefd, als ik jou zie rondvaren ben ik trots. Broer, ik ben 
ongelooflijk trots op alles wat je doet en bereikt hebt! Dank voor alles wat je voor me doet. 
Ik kijk enorm uit na alle mooie momenten die nog komen. 
Lieve Nienke, het is altijd maar afwachten of het matcht met de vriendin van je broer. 
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Maar dit had ik niet durven hopen! Het moet even wennen zijn geweest, de eerste 
keer skiën (in een in elk opzicht memorabel appartement in Frankrijk..) en de (ik citeer) 
gratis cabaret voorstellingen na onze borrels, maar ik hoop dat er nog veel van dit soort 
momenten volgen! 
Lieve pap en mam, jullie vertrouwen heeft de basis gelegd voor dit proefschrift. De 
ontelbare keren dat jullie vol vertrouwen zeiden, ‘maar dat haal je wel’ hebben veel voor me 
betekend. Jullie leerden ons hoe je met hard werken wat moois kan opbouwen en van jullie 
leerde ik dat als je ergens volledig voor gaat je alles kan bereiken. Het resultaat daarvan 
hebben jullie nu in handen. Ik ben trots op jullie. 

Veel dank, Inge   
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