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Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de afgelopen jaren heb mogen delen met zoveel lieve, warme 

en inspirerende mensen om mij heen. Familie, vrienden en collegae heel veel dank voor jullie 

hulp, steun en enthousiasme, zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest. Graag wil ik een 

persoonlijk dankwoord richten tot enkele personen in het bijzonder.

Allereerst wil ik de studiedeelnemers en hun ouders bedanken die zich geheel belangenloos 

hebben ingezet voor deelname aan de wetenschappelijke studies in dit proefschrift.

Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn promotor en co-promotores. Ik had het niet beter 

kunnen treffen.

Mijn promotor prof. dr. T.W. Kuijpers. Beste Taco, je vlijmscherpe input, focus en intuïtie 

zowel in de wetenschap als in de kliniek zijn ongeëvenaard en een groot voorbeeld. Veel 

dank voor je supervisie en begeleiding door de jaren heen.

Mijn co-promotores, dr. K. Fijnvandraat, dr. M. Peters en prof. dr. P.W. Kamphuisen.

Beste Karin, jouw betrokkenheid en onvoorwaardelijke steun zijn hartverwarmend. Ik 

bewonder je positiviteit en je vermogen om in elke hobbel op de weg een nieuwe uitdaging 

te zien. Ik ben je ontzettend dankbaar voor je vertrouwen en de mogelijkheden die je hebt 

geboden om me verder te ontwikkelen zowel in de wetenschap als daarnaast.

Beste Marjolein, op vele manieren vormde jij een belangrijke brug tussen de wetenschap 

en de klinische kant van dit onderzoek. Je bent een kinderarts pur sang en ik beschouw het 

als een groot voorrecht dat ik zoveel van je heb mogen leren. Dank voor het steuntje in de 

rug dat af en toe nodig was en voor de fijne begeleiding door de jaren heen.

Beste PW, jouw ongekende enthousiasme is aanstekelijk. Ik ben je zeer dankbaar voor 

de fijne plek op de Vasculaire Geneeskunde met de fantastische collega’s, borrels, skireizen, 

congressen en wetenschappelijke discussies die daarbij horen. Ik had nooit gedacht dat 

promoveren zo leuk kon zijn. Dank voor je begeleiding en de mooie jaren op F4.

De leden van de promotiecommissie wil ik hartelijk danken voor het beoordelen van dit 

proefschrift en de bereidheid zitting te nemen in de commissie.

Mijn collega’s Alice van Velzen en Janneke Loomans. Wat een feest om met jullie samen te 

mogen werken. Lieve Alice, wat was het fijn toen jij erbij kwam. We zouden zo nog een boek 

samen kunnen schrijven over alle belevenissen tijdens onze vele reizen samen (van tipitent 

tot fietsend door Kyoto). Ik heb genoten van je gezelligheid, humor en enthousiasme en 

ben je ontzettend dankbaar voor je wetenschappelijke input en inhoudelijke discussies. 

Lieve Janneke, bewonderenswaardig en vooral inspirerend hoe jij met eindeloos geduld, 
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doorzettingsvermogen en positiviteit bent gekomen waar je nu bent. Jouw plezier en 

nieuwsgierigheid zorgden voor een boost vol nieuwe energie. Dank voor je warmte, 

collegialiteit en tomeloze inzet.

De stafleden en fellows van de kinderhematologie van het Emma Kinderziekenhuis, dr. H.H. 

Heijboer, dr. C.H. van Ommen, F. van Herrewegen, M. Suijker en dr. S. Gouw. Beste Harriët, 

Heleen, Femke, Monique en Samantha. Bedankt voor de vele gezellige leermomenten en 

jullie begeleiding op klinisch vlak.

Collega-onderzoekers van de kinderhematologie, Veronica van der Land, Joep Sins, Eva 

Stokhuijzen, Suzanne Gunnink en Irene Klaassen. Wat een gezellige boel met jullie! Stuk voor 

stuk toppers. Dat er nog veel gezellige jaren met elkaar mogen volgen.

Het hemofiliebehandelcentrum, in het bijzonder Marlène Beijlevelt-van der Zande, 

Caroline Valk, Karen van Leeuwen en Ineke van de Pavert. Jullie deur staat altijd open voor 

een gezellig praatje of een hart onder de riem. En wat een fantastische tijd samen in Istanbul, 

Parijs en Buenos Airos. Heel veel dank voor jullie hulp bij de studies en alles wat ik van jullie 

heb mogen leren in de kliniek. Jullie zijn een topteam!

Erik Jan van den Dool en collega’s van het stollingslaboratorium van het AMC, veel dank 

voor jullie hulp.

De secretaresses van de de KHI, het Emma Kinderziekenhuis en de Vasculaire 

Geneeskunde wil ik bedanken voor de secretariele ondersteuning, in het bijzonder Katenka 

Geitz veel dank voor je hulp bij de laatste loodjes.

Studenten geneeskunde: Mira van der Naald, Nina Streefkerk, Joy van der Pol, Olivier 

Rijssenbeek, Alessia van Eijkelenburg, Bo van Tienoven, Charlotte Kruijt, Albert Jansen, 

Esmée Krouwel en Annieke van Baar. Met veel plezier heb ik jullie begeleid bij jullie 

wetenschappelijke stages en heb ik samen met velen van jullie door Europa gereisd om data 

te verzamelen. Heel veel dank voor jullie enthousiasme en hulp bij het onderzoek.

Prof. dr. J.G. van der Bom. Beste Anske, heel veel dank voor je al altijd scherpe input en de 

verhelderende epidemiologische discussies. Ik heb ontzettend veel van je geleerd en onze 

samenwerking altijd als zeer prettig ervaren. Hiervoor mijn hartelijke dank.

Graag wil ik alle mede-auteurs van de artikelen in dit proefschrift bedanken voor de kritische 

feedback en de prettige samenwerking door de jaren heen.

Dear INSIGHT investigators, it was an honour to collaborate with you. Thank you for your trust, 

your scientific input and the warm welcomes during the study visits at your centers. I very much 

enjoyed the last years and hope to continue this cooperation in the future.
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De afdeling Plasma Eiwitten van Sanquin in Amsterdam, in het bijzonder prof. dr. J. Voorberg, 

dr. S. Meijer, dr. S. van Haren. Beste Jan, Sander en Simon, hartelijk dank voor de fijne 

samenwerking en interessante discussies over factor VIII.

De afdeling Blood Cell Research van Sanquin in Amsterdam, in het bijzonder Sietse 

Nagelkerke en Judy Geisler. Dank voor jullie hulp in de wondere wereld van de Fc gamma 

receptoren.

De gang van F4 oplopen, voelt als thuiskomen. Lieve collega’s van de Vasculaire 

Geneeskunde, bedankt voor de fantastische tijd!

Graag wil ik de stafleden van de Vasculaire Geneeskunde en in het bijzonder prof. dr. 

H.R. Büller, prof. dr. J.J.P. Kastelein, prof. dr. E.S.G. Stroes, prof. dr. S. Middeldorp en dr. M.D. Trip 

bedanken voor de vele leermomenten en wetenschappelijke input. Joyce, je bent een schat! 

Kamergenoten door de jaren heen: Suthesh, Onno, Bregje, Maartje, Brigitte, Sara, Lily, Hans, 

Menno, Karim, Remco, Aart, Ankie, Carlijne, Marjet en Fleur, en alle andere medepromovendi 

door de jaren heen, door jullie kwam ik dagelijks met veel plezier naar F4 en ging ik met een 

brede lach weer naar huis.

Dr. N. van der Lely, opleider Kindergeneeskunde Reinier de Graaf Gasthuis, Delft. Beste Nico, 

je enthousiaste begeleiding bij het zoeken van het meest geschikte promotietraject en de 

kennismaking met de kindergeneeskunde zijn een onzettend waardevol begin van dit alles 

geweest. Zie hier het eindresultaat! Bedankt voor de deuren die je opende.

Het Emma Kinderziekenhuis, in het bijzonder prof. dr. H.S.A. Heijmans, prof. dr. A.P. Bos en 

dr. D.K. Bosman, bedankt voor het stimulerende opleidingsklimaat en de mogelijkheid mijn 

promotieonderzoek te combineren met de opleiding.

De afdeling kindergeneeskunde van het Flevoziekenhuis en De Kinderkliniek te Almere, 

in het bijzonder dr. M.A.J.M. Trijbels en alle leden van de vakgroep kindergeneeskunde, 

bedankt voor het fijne begin van mijn opleiding, ik denk met een warm gevoel aan jullie 

terug.

Mijn collega arts-assistenten in het Emma Kinderziekenhuis en het Flevoziekenhuis, in 

het bijzonder jaar 2012! Wat gezellig met jullie als maatjes in de kliniek. Dank voor jullie 

collegialiteit en mentale support. Ik heb ontzettend veel zin in de komende jaren.

Mijn paranimfen, ik ben ontzettend trots dat ik vandaag tussen jullie in mag staan.

Lieve Marthe, Marnix & Fenna. Het was even slikken toen jullie besloten in Cambridge 

te gaan wonen, onze wekelijkse belevenissen moesten voortaan via FaceTime uitgewisseld 

worden. Ik bewonder jullie positiviteit, energie en reislust, en kan niet wachten tot jullie weer 

binnen handbereik zijn. Dank voor alle fantastische herinneringen en trouwe vriendschap.
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Lieve Marjet, oftewel Jiam. Mijn lieve kameraadje uit Thailand. Wie had ooit gedacht toen 

wij elkaar in het ecohouse bij Hat Yai ontmoetten dat we via twee hele verschillende wegen 

samen op een kamer van F4 zouden belanden. Wat hebben we veel beleefd en gelachen 

samen! Dank dat je er altijd voor me bent.

Oud-huisgenootjes van de OV, mooie sharons, thanx voor alles!

Cathelijne, Luan, Aukje en Elisabeth, jullie vriendschap is me meer dan dierbaar. Ik kijk uit naar 

wat de toekomst ons brengt, met hoog op de verlanglijst weer snel een keer de bergen in 

samen. Schnapps in de Planurahütte, werkelijk on top of the world!

Lieve familie, dank voor jullie onvolwaardelijke steun en Zeeuwse nuchterheid (lukt’et 

vandaege nie, dan lukt’et merrege bést). Opa en oma Bakker en oma Eckhardt, wat fijn om 

zulke lieve opa’s en oma’s te hebben. Of het nou een zwemdiploma, taart of proefschrift is, 

jullie reactie op het eindresultaat is me altijd het meest dierbaar.

Geert en Els, Wijnand en Jeanne-Marie, Philip en Emmelien, neefjes en nichtje. Lieve 

schoonfamilie, wat heb ik het met jullie getroffen. Dank voor jullie warmte, steun en alle 

gezelligheid.

De allerliefste pappa en mamma van de hele wereld. Er is te veel om jullie voor te 

bedanken. Met jullie als ouders ben ik gezegend met een onuitputtelijke bron van liefde, 

geduld, steun, vertrouwen, kennis en energie. Dankjewel voor alles!

Jan Willem, mijn lieve grote broer, zo verschillend en zoveel gemeen, samen genieten op 

het water en in de sneeuw. Jouw kijk op het leven en je droge humor werken zeer relativerend, 

veel dank daarvoor.

Lieve Wicher en Valérie, mijn thuis en grootste geluk, wat is het leven mooi met jullie!
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