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Mijn reis begon 10 jaar geleden in het AvL, waar ik tijdens mijn studieperiode met 

heel veel lieve en leuke artsen een start heb mogen maken met het longzorg 

pad, een start die later de ‘startbaan’ van mijn promotietraject bleek. In 2012 

kwam mijn promotie daadwerkelijk van de grond en begon de vlucht. Zoals het 

een goede vlucht moet betamen moeten er adequate piloten aanwezig zijn, met 

verstand van zaken en een goed inzicht. En die had ik, drie maar liefst. Michel 

Wouters heeft mij een vliegende start bezorgd. Met al zijn ervaring op het gebied 

van kwaliteitsevaluatie en een enorme publicatielijst als bagage, gaf Michel mij 

die vliegende start met een artikel dat in 1x gepubliceerd werd. Daarna kende 

de reis veel turbulente perioden, waarbij Sjaak Burgers de rust weer terug bracht. 

Sjaak hield mij met zijn snelle en goede correcties op koers en was de stabiele 

factor tijdens deze reis. Maar een vlucht is alleen geslaagd met een goede landing. 

Daar kwam piloot prof. Paul Baas om de hoek kijken. Ondanks dat Paul, pas in de 

laatste fase bij mijn promotie betrokken was, heeft hij ervoor gezorgd dat ik mijn 

promotie af heb kunnen ronden. Zoals het een echte piloot betaamd, heeft hij de 

juiste sturing en ondersteuning gegeven zodat ik nu sta waar ik een jaar geleden 

niet dacht te komen: in de Agnietenkapel met mijn thesis in mijn hand.

Naast dit geweldige team, die de sturing en koers hebben uitgezet, is mijn vlucht 

een geslaagde reis geworden door mijn lieve ouders. Zij hebben mij in tijden van 

echte turbulentie, met heel veel geduld, de ondersteuning gegeven die ik nodig 

had. Ook mijn vriend heeft door zijn geduld en positieve instelling bijgedragen 

aan de afronding van mijn promotie. Tot slot wil ik nog mijn zaalcollega’s bedanken 

voor de ruimte die zij mij gegeven hebben om aan mijn promotie te kunnen 

werken.

Mijn thesis wil ik opdragen aan mijn lieve ouders, vriend, collega’s, mijn promotor 

en co-promotoren. Door jullie heb ik een fijne en geslaagde vlucht gehad.




