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Dankwoord d 

Hett is zover, het proefschrift is voltooid. Maar nu komt eigenlijk nog het moeilijkste 

gedeelte.... het dankwoord. Ik wil graag iedereen bedanken, die hieraan steentjes in allerlei 

soortenn en maten hebben bijgedragen. Ik zal er hieronder een aantal bij name noemen en 

diegenenn die ik niet genoemd heb bij deze alvast mijn geweldige dank voor de hulp bij het 

onderzoekk en dit proefschrift. 

Prof.. dr. mr. dr. Bas de Mol, mijn promotor, ji j was het die me bijna drie jaar geleden er toe 

aanzettee om onder jouw begeleiding onderzoek te gaan doen op de afdeling thoraxchirurgie. 

Daarr ben ik je nog steeds dankbaar voor. Ik heb in deze periode enorm veel van je geleerd 

zowell  op medisch als op zakelijk gebied. Ondanks dat je een erg druk leven leidde, had je 

altijdd tijd voor mijn vragen en sterker nog, je wist ook altijd wel een oplossing voor mijn 

problemen.. Maar je hebt dan ook niet voor niks vier titels. Van je eindeloze stroom aan goede 

ideeënn heb ik er helaas maar een paar tot uitvoer kunnen brengen. Maar ik hoop dat je 

desondankss trots zult zijn op het resultaat in de vorm van dit proefschrift wat er zonder jou 

hulpp nooit zou zijn geweest. Oja, de kast staat nog steeds. 

Prof.. dr. Harry Büller, mijn tweede promotor, ik vond het een hele eer dat ik deel uit mocht 

makenn van jouw afdeling. Ondanks dat ik er niet officieel bij hoorde, voelde ik me er toch 

thuis.. Ik heb er een hoop geleerd over onderzoek in het algemeen, en stollingsonderzoek in 

hett bijzonder. 

Dr.. Marcel Levi, mijn co-promotor, ik ben blij dat ik een deel van mijn onderzoek met jou 

hebb mogen doen. Jij hebt me kennis laten maken met de stolling en met name de antistolling, 

enn niet te vergeten de stollingsafdeling. Bedankt voor alle goede raad, de hulp bij de 

organisatiee van het patiënten onderzoek, voor de backup wat betreft de patiënten, voor het 

doorlezenn van alle stukken en voor je niet aflatende enthousiasme en optimisme waarmee je 

mee menigmaal hebt opgebeurd als ik er weer eens geen gat meer in zag. 

Dee hoogleraren Jacobs, Briët, Sturk, Hale en Spaan ben ik zeer erkentelijk voor hun 

bereidwilligheidd om in de promotie commissie plaats te nemen. 

Geerdaa van Gaaien, bedankt voor het nakijken van bijna al mijn teksten. Jouw kennis van de 

engelsee taal heeft me voor menig fout behoed. 
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Verderr wil ik graag alle mede-auteurs van mijn artikelen bedanken voor hun inzet en hulp. 

Mij nn delftse collega's voor hun tips en commentaar over het veiligheidskundige gedeelte, 

mijnn AMC collega's voor het ontstolde gedeelte. Met name Barbara Hutten ben ik dank 

verschuldigdd voor het te pas en te onpas beantwoorden van mijn statistische vragen, en het 

oplossenn van mijn sommetjes. 

'Mijn '' student Rachel Mak, bedankt voor de korte maar gezellige tijd dat je me bent komen 

helpen. . 

Erikk Westenberg, onze koffiepauzes waren goed om eens even de gedachten op alledaagse 

dingenn te richten. Ik weet nu (bijna) alles over kinderen en over computers. Zonder jou tips 

voorr mijn vele malen vastgeslagen computer had ik dit boekje niet kunnen laten drukken. 

Albertt van den Brink, ik vond het gezellig om met jou aan het POWl-onderzoek te werken. Je 

vondd het geen probleem om daarvoor je kamer met me te delen. En gelukkig vond je dat ook 

geenn probleem toen ik aan mijn promotie-onderzoek begon. Uiteindelijk zijn we ruim drie 

jaarr kamergenoten geweest. Ik heb genoten van onze vele gesprekken. Leuke gesprekken, 

maarr ook serieuze gesprekken. Bedankt vooral je adviezen en goede raad. Ik zal ze ter harte 

nemen. . 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan mijn collega promovendi op de andere afdelingen. Als ik 

zee allemaal bij name zou noemen zou ik er zeker een paar vergeten. Maar ik wil julli e allen 

bedankenn voor de leuke tijd op congressen en symposia, in de wildwaterbaan in Houthalen, de 

bossenn van Lunteren en vooral ook Paleyrac, waar we het werk eens achter ons konden laten 

enn ik voor het eerst Haloween gevierd heb. 

Katinkaa Keyzers, mijn paranymf, ik ben je ontzettend veel dank verschuldigd voor al het werk 

watt je me uit handen hebt genomen voor mijn INR-studie. Het te woord staan van mijn 

patiënten,, de vele strips die je hebt uitgedeeld, de bijeenkomsten die je hebt geregeld. 

Regelmatigg heb je me achter de vodden gezeten met wat ik nog allemaal moest regelen voor 

dee promotie (en terecht overigens). Bedankt datje me tot op de laatste dag blijf t helpen. 

Wendyy Ouali, we kennen elkaar sinds het begin van onze studie. In de loop der jaren is onze 

vriendschapp steeds hechter geworden. Ik kon altijd bij je aanbellen voor een praatje of een 

kopp koffie (of doe maar thee) en als ik op tijd was kon ik nog mee-eten. Het betekent veel 

voorr me datje me op de promotiedag terzijde wilt staan. 

Mijnn ouders, lieve paps en mams, ik hoop dat julli e genieten van de promotiedag. Ik heb veel 
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aann julli e te danken. Jullie hebben me altijd de ruimte gegeven om de dingen te doen die ik 

graagg wilde doen, zowel binnen als buiten school, studie of werk. Jullie hebben me gesteund 

inn mijn idee om eens naar het buitenland te gaan (als ik maar niet met een Italiaan thuis 

kwam,, hè mam?). Dit was overigens gelijk een goede reden om me daar te komen opzoeken 

natuurlijk.. Jullie hebben me geleerd om zelfstandig te zijn en mijn eigen boontjes te kunnen 

doppen,, maar één ding is duidelijk: zonder julli e liefde, steun en vertrouwen was ik nooit 

zoverr gekomen. 

Lievee Patrick, hier kan ik natuurlijk niet meer onderuit. Ik ben je dankbaar voor alle steun die 

jee me in deze periode hebt gegeven. Voor de afleiding die je me bezorgde door me af en toe 

uitt het werk te halen om te gaan wakeboarden of andere leuke dingen te doen. Voor de 

gesprekkenn waarin je me moest opkrikken als ik weer eens een onderzoeks'dipje' had (watje 

overigenss goed lukte). Bedankt dat ik voor het schrijven van dit boekje gebruik mocht maken 

vann jouw computer als de mijne weer eens vastsloeg, alleen jammer datje geen textverwerker 

hebt.. Je grenzeloze vertrouwen in me gaf me de energie om dit af te ronden. Hoe noemde je 

hett ook al weer., je was de olie voor mijn motor. 
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