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DANKWOORD

Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp, inspiratie en steun van anderen. Er 
zijn enkelen die ik persoonlijk wil bedanken, maar de grootste dank gaat uit naar de Amsterdamse 
patiënten die het onderzoek mogelijk hebben gemaakt.

Mijn promotor Dink Legemate – Dink, vooral in de afrondende fase heb ik veel met je samen 
gewerkt. Gelukkig duurde die fase wel even. De andere kant van de medaille belichten, keuzes 
afwegen en confidence intervals kwamen altijd terug.

Mijn promotor Jim Reekers – Jim, altijd een reden om even om te lopen langs de radiologie 
afdeling. Vaak had je nog een rake opmerking of toevoeging aan het manuscript.

Mijn copromotores – Ron Balm, Anco Vahl en Willem Wisselink 
Ron, vanaf het moment dat ik bij je binnen liep als student kon ik het met je vinden. Hoewel ik 
toen de frons en de rode pen nog niet kende. Dank voor je begeleiding, je scherpe blik en oog 
voor detail, het is er altijd beter van geworden, en niet minder gezellig.

Anco, altijd antwoorde je als eerste op mails of artikelen, op welk tijdstip dan ook. Enthousiast 
en vol nieuwe ideeën, waarvoor ik graag even langs kwam. Ook tijdens mijn tijd als assistent in 
het OLVG, heb ik veel van je geleerd en veel gelachen.

Willem, altijd een warm onthaal, een kritische blik op de manuscripten, vol ideen tijdens de 
steering bijeenkomsten. Dank!

De leden van de promotiecommissie – Hartelijk dank dat u de tijd hebt genomen voor een 
kritische beoordeling van mijn proefschrift en voor de bereidheid om zitting te nemen in de 
promotiecommissie.

Alle AJAX-trial participanten – Zonder de medewerking van de gehele regio was dit project 
niet mogelijk geweest. Een regionale studie betekent ook dat je de hele regio af reist. Bij de 
ambulance of de ziekenhuizen, Ik kon altijd rekenen op een warm welkom.

Marja Storm-Versloot, AJAX research-nurse – Altijd nam je de tijd om even de gang van zaken uit 
te leggen. Je hulp met het cohort en de inclusies kon ik goed gebruiken. Dank.

Secretaresses van het OLVG, VUmc en in het bijzonder Carla, Els, Coos, Trudy, Joke en Jacqueline 
van het AMC. Dank voor de hulp en de gezelligheid.
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Mijn mede AJAX-onderzoekers – Liselot, met dank aan jouw opzet van de AJAX is het allemaal 
gebeurd. Ook heb ik altijd genoten van onze koffie-momenten buiten het AMC om even bij te 
praten over de bazen. Sytse, meteen enthousiast heb je de database onder handen genomen 
en je hebt me bijna ingehaald. Bijna. Dank voor je aandeel. Erg leuk om samen na te denken 
over analyses, uitkomsten en alles daar om heen. Maarten, Mark en Henk, leuk om samen te 
schrijven.

Mede-onderzoekers van G4 en daarbuiten – zonder de stipte 12 uur lunch, de 3 uur 
tussencola, het woensdagochtendontbijtje, de vrijdagmiddagborrel en natuurlijk samen 
naar de chirurgendagen, was het me nooit gelukt. Als je als student en daarna onderzoeker 
op G4 hebt rond gelopen zijn er heel wat mensen te danken, hoop dat ik ze allemaal noem -  
Wietse, Jordy, Emma, Wytze, Malaika, Eefje, Teun Peter, Niels, Mark, Sanne, Rachel, Shanna, 
Tjibbe, Kim, Eveline, Lidewine, Sarah, Suzan, Paul, Jan, Pieter, Jikke, Hendrik, Yama, Dara, 
Marjolein, Fleur, Astrid, Franceline, Hilko, Thony, Roos, Jaap, Nienke, Gwen, Lisette, Hendrik, 
Didi, Arvid, Pieter, Dominique

Mijn broers Jeroen en Iwein – Fijn om even niet te hoeven vertellen of het op schiet, maar 
gewoon te zijn.

Pappa en Mamma – Ik kan altijd rekenen op steun en bemoedigende woorden. Dat maakt, naast 
de heerlijke plek, het thuiskomen in Zwolle altijd rustgevend.

Paranimfen Tom en Thijs - Heren, dank voor het meedenken, vooral op geneeskundig gebied.  
Maar met name de gezelligheid en hulp als ik er niet op reken.

Hommies – Wessel, Bram, Nick, Erik en Niek. Gelukkig kunnen we altijd lekker minimaal doen.

De club van 11 – Tudududududududududududu-duh. ta ta tada tadada-e-ja.

Rosa - Dank voor de mooie omslag, en de stressverlagende woorden

Rest van de bende – Ellen, Joeri, Jelmer, Wouter, Michiel, Geertje, Meike, Laure, Sanne, 
Annemarijn, Matthijs, Mirella, Irene, Joep, Feiko, Remco, Hilbrant, Bart-Jan, Huize Mondrians, JC 
Vivid, Collegae van het OLVG. En iedereen die ik niet bij naam noem.


