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advies over de jaren, en vooral je geweldige hulp rondom Canada (eh!)!

Henriette, dank voor al je hulp, tijd en geduld!! Michelle, dank voor de leuke reis 

in Japan. Nanet, trialbureau, protocollen en Kwadraet, wat kun je niet! Andrea, poli-

koningin; dank voor alles, vooral bij de IDEAL! Erik-Jan en collegae, dames van het 

hemofilie behandelcentrum; dank voor de leuke en leerzame samenwerking. Agnes, 

dank voor je hulp. Joyce, onze steun en toeverlaat, je bent van onschatbare waarde 

voor de afdeling: dank voor alles!

Collega’s en stafleden bij de afdeling Hematologie, veel dank voor alle steun en 

de onderzoeks-minded cultuur. Ook dank voor de supervisie en support bij de 

combi met het (zware) werk in de kliniek de afgelopen maanden. Groep Biemond; 

Ward, Erfan, dank voor de support en gezelligheid; Marein en Joep; succes nog met 

jullie promoties en het afronden daarvan, Stockholm was top! Kamergenotes van 

het eerste uur, Charlotte en Barbara; dank voor het klankbord, de snoepjes en de 

gezelligheid! Joke en Bernadette, veel dank voor jullie hulp! Uiteraard ook veel dank 

aan de arts-assistenten en de verpleging op F6-Zuid die de inclusies, data en sample 

inzameling voor de HOVON-100 mede mogelijk maken.

Opvolgster Irene Klaassen; heel veel succes met je promotie! Ik hoop er van heel 

dichtbij betrokken bij te kunnen blijven.

(Arts-)Onderzoekers van andere Nederlandse centra; dank voor alle support en 

gezelligheid tijdens deze jaren, vooral tijdens de NVTH cursussen!

Collega arts-assistenten en stafleden van de afdeling Interne Geneeskunde in het 

AMC; veel dank voor het fijne leerklimaat, de support en gezelligheid. Verpleging, 

vooral van F6-Noord en F6-Zuid; jullie zijn onmisbaar! Dank voor jullie geduld met 

mij, gezelligheid en de tijd die jullie me hebben gegund om dit boekje te kunnen 

afronden tijdens de nachtdiensten! Louise en Tim; heel fijn om met twee lotgenoten 

dit eerste jaar door te kunnen komen, dank!

Colleagues in Hamilton, especially Dr. John Eikelboom, Dr. Stuart Connolly, Dr. 

Jeff Weitz, Dr. Rich Whitlock, Dr. Gui Paré, Dr. Jack Hirsh and Lynda; thanks for an 

inspiring and fruitful year! Making it through the memorable winter and the Hamilton 

experience would not have been possible without my dear Canadian friends: May, 

Ken, Thomas, Noel, Iqbal, Phil, Robby and Lil, Sebastién, Steph, Rasha, Darryl, Safiah 

and Graeme, Alex, Debi and Jeff, Susie, Cyp, Eleanor and Kelvin, Amal, Jen, Bernice, 

Wei, Dominik, David, Lauren, Connie, Peter and the girls McMaster tennis team, 
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Manon, and of course, both in Canada and in Nederland, Lisanne. It’s great to have 

so many friends on the other side of the ocean!

Lieve vrienden, veels te weinig heb ik jullie gezien sinds ik weer terug ben uit Canada 

en onder die steen verdwenen ben om dit proefschrift af te krijgen. Sommigen vroe-

gen zich terecht af of ik eigenlijk alweer terug was! Nu dit boekje af is en ik weer in 

Nederland ben, ga ik proberen het enigszins goed te maken en minder life-events 

te missen. Dank voor jullie vriendschap, steun en interesse, maar vooral voor jullie 

inspanningen om me onder die steen vandaan te blijven lokken, en me eraan te 

herinneren ook nog van het leven te genieten! Jullie zijn stuk voor stuk geweldig 

en ik had dit niet zonder jullie support kunnen doen: Laura en Mathieu, Indra en 

Femke, Ridder Dieneke, Naomi en Dick, Marjet, Brigitte en Ryan, Roel en Charlotte, 

Marc-Etienne, Leonore, Cyra, Marije, Daphne en Niek, Anne, Sarah, en Rachel!

Paranimfen en lieve vrienden Whitney en Indra; ik voel me vereerd dat jullie naast 

me zullen staan. Whitney, chickie: dank voor je gezelligheid en al je hulp en moral 

support. We kunnen urenlang kletsen onder het genot van thee en noodlesoup; 

laten we dat nog lang volhouden, ook als buren! Indra, dank voor al je steun en 

de mooie vriendschap die we al zo lang hebben. We doen onszelf wat aan met die 

constante drang naar buitenland avonturen, maar tussen Heidelberg en Amsterdam 

zit niet eens een zee, dus dat moet goedkomen!

Fanny en Cecile, mijn twee lieve oudere zussen. Dank voor alle steun en de gezel-

ligheid thuis en tijdens vakanties en andere uitjes. Fanny, als oudste zus en ijkpunt 

in het AMC is niets nieuw voor jou en weet je overal raad mee. Dank voor alle wijze 

adviezen en wat fijn om je als voorbeeld te kunnen hebben! Cecile, je bent de liefste 

zus die iemand zich kan wensen; dank voor alles wat je voor me doet, je geduld, en 

het altijd luisterende oor. Ik zal me beter proberen te houden aan ons vaste schema 

van tripjes! Tante Joke, veel dank voor al je steun en interesse in mijn drukke werkle-

ven; nu hopelijk meer tijd voor ontspanning!

Lieve papa en mama, jullie steun en liefde is zo onvoorwaardelijk en vanzelfsprekend, 

dat we het veel te vaak voor lief nemen en ik jullie nooit genoeg hiervoor zal kunnen 

bedanken! Ik besef me goed hoe bevoorrecht we zijn met zo’n warm en zorgeloos 

thuis waar we altijd langs mogen komen, en waar zoveel mogelijk is op elk aspect 

van het leven. Dank voor alles wat jullie voor ons doen en de vrijheid die jullie ons 

geven om ons eigen pad te kiezen. Dit proefschrift is het resultaat daarvan!




