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Graag wil ik iedereen bedanken die bijgedragen hebben aan de totstandkoming 

van dit proefschrift. Zonder de hulp en steun van jullie allemaal was dit niet gelukt. 

Sommigen wil ik specifiek bedanken.

Ten eerste alle proefpersonen die aan de verschillende studies hebben meegewerkt. 

Zonder jullie was dit proefschrift er nooit gekomen. Ik waardeer het enorm dat jullie 

dit hebben willen doen.

Mijn promotoren: beste Liesbeth, dank je wel voor de mogelijkheid die je mij hebt 

gegeven om dit onderzoek te kunnen opzetten dat tot dit proefschrift heeft geleid. 

Dank je wel voor je steun en perfectionisme om van elk artikel het beste te maken.

Beste PW, dank je wel voor je hulp bij de hernieuwde kennismaking met de 

bloedstolling. De stolling blijft fascinerend en lijkt toch veel belangrijker dan ik altijd 

heb gedacht in de long en rest van het lichaam. Dank je wel voor jouw enthousiasme 

en altijd weer optimisme om door te gaan en niet op te geven vooral tijdens de af 

en toe haperende inclusie. Dit helpt elke promovendus om door te zetten. Succes in 

Groningen en Hilversum!

Beste commissieleden, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid bij deze plechtigheid 

en de beoordeling van dit proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde. Ik ben zeer 

vereerd dat jullie zonder aarzeling direct hebben toegezegd om deel uit te maken 

van mijn promotiecommissie.

Beste Marlous en Daan, beste paranimfen, dank voor jullie heerlijke gesprekken over 

stolling astma en inflammatie die mede de basis hebben gevormd voor de uitwerking 

van dit proefschrift. Succes met jullie vervolgcarrière en ik hoop nog vaak met jullie 

te kunnen samenwerken.

Beste collega’s en oud-collega’s, dank jullie wel voor jullie geduld op de dagen dat 

ik mij kon richten op mijn studie. In het bijzonder wil ik Els bedanken voor haar hulp 

in het opvangen van alle acute klinische zaken voor Cystische Fibrose patiënten. En 

Reindert dank je wel om mij af en toe weer met beide benen in het gewone leven 

hebt weten terug te brengen. Ook alle AIOS die tijdens deze periode in opleiding 

waren, want ook dankzij jullie hulp heb ik het onderzoek kunnen afronden.

Beste onderzoekers en oud-onderzoekers op kamer F5-260 dank jullie wel voor 

jullie hulp. Ook hier wil ik enkele bij naam noemen, Marijke en Marieke dank jullie 
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wel voor jullie ‘eerste hulp’ bij het opzetten van het onderzoek. Marianne en Pieter-

Paul dank voor jullie hulp om in te vallen bij de inclusie van de ROCOCO-studie. Niki, 

Selma, Marijke, Christa, Koen, Marianne, dank jullie wel voor de mogelijkheid om bij 

jullie studies ook te laten kijken naar de effecten en gevolgen van de bloedstolling 

bij astma.

Beste Marleen, dank voor je motiverende gesprekken tijdens dit onderzoek en 

je hulp bij het nakijken van de proefdrukken. Ik hoop dat de samenwerking in de 

toekomst net zo goed blijft verlopen.

Beste GJ en Pearl, onderzoek coördinatoren van de CRUL. Dank voor jullie hulp bij 

het invullen van alle papierwerk dat komt kijken bij het onderzoek en de tussentijdse 

controles of alle papieren wel klopten voor de monitoren langskwamen.

Beste Maaike en Letty, long- en CF-verpleegkundigen van het AMC, dank jullie wel 

voor al het werk wat ik niet heb gezien, omdat jullie het al geregeld hadden. Dank 

jullie wel voor jullie luisterend oor. Jullie zijn fantastische longverpleegkundigen!

Beste Anne, dank je wel voor je hulp bij de studie. Je hebt veel geleerd en wordt 

volgens mij een hele goede dokter. Ik hoop dat je snel een opleidingsplek vindt om 

je droom van kinderarts te verwezenlijken.

Lieve familie en schoonfamilie, dank jullie wel voor jullie hulp. Beste schoonfamilie, 

dank voor jullie geduld en niet aflatende hulp bij het opvangen van Alexander en 

steunen van Milja. Lieve ouders, dank jullie wel voor de kansen en het vertrouwen 

die jullie mij en Gwendolin hebben gegeven om ons steeds verder te ontwikkelen. 

Het heeft geleid tot dit proefschrift.

Lieve Alexander, ik zal de tijd die je mij niet hebt gezien nu gaan inhalen. Dank je wel 

het was niet altijd even makkelijk voor jou als jij wilde spelen en ik moest werken of 

schrijven.

Lieve Milja, ik ben blij dat ik jou heb leren kennen en je hebt het niet makkelijk 

gehad al die jaren. Mijn zoektocht is klaar, maar mijn liefde voor jou nog lang niet. 

Dank je wel dat je mij de ruimte hebt gegeven om toch dit proefschrift te gaan 

schrijven.
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