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Dankwoord d 

Dankwoord d 

Opp dit punt van het proefschrift aangekomen, ben ik blij dat het af is. Nog veel blijer ben 

ikk echter dat ik het niet allemaal alleen heb hoeven doen, anders was ik nooit tot hier 

gekomen.. Een aantal mensen wil ik daarom op deze plaats persoonlijk bedanken. 

Allereerstt mijn mentor en co-promotor, Dr. F.W. Dekker, beste Friedo, jouw onuitputtelijk 

enthousiasmee voor dit vak is de belangrijkste determinant van dit eindresultaat. Ook al zag 

ikk de haalbaarheid van jouw ideeën niet altijd zitten, voor jou was geen hekje te hoog. En 

mett succes, want zelfs de panelstudie staat toch nog in dit proefschrift. Ik bewaar goede 

herinneringenn aan onze vele discussies aan jouw tafel, achter de computer en in de kroeg. 

Ikk zal je missen. Bedankt voor alles. 

Prof.. dr. W.M. Wiersinga, beste Wilmar, toen ik aan dit onderzoek begon had ik nog nooit 

vann Graves' ophthalmopathie gehoord. Als ptvmotorhtb jij mij de boeiende en uitdagende 

kantenn van het onderzoek naar deze ziekte laten zien. Je hebt me vooral geleerd de soms 

ingewikkeldee epidemiologische methoden en resultaten (zoals de Cronbach's alpha) naar 

dee kliniek te vertalen. De vraag of ik nu wel of niet genoeg gevalideerd heb, zal de tijd 

moetenn leren. 

Dr.. M.F. Prummel, co-promotor, beste Mark, jouw kritische blik en nieuwe suggesties leidde 

altijdd weer tot stimulerende discussies. Wilmar en Mark, bedankt voor de goede 

samenwerkingg in de afgelopen jaren en veel succes met EUGOGO. 

Prof.. dr. P.M.M. Bossuyt, promotor, beste Patrick, met jouw scherpzinnigheid wist je vaak 

mett weinig woorden het juiste perspectief aan te brengen. Bedankt voor je supervi(s/z)ie. 

Martinn Gerding, bedankt voor de bergen werk die jij verzet hebt voor dit onderzoek en 

voorr de gezelligheid in de trein. 

Maartenn Mourits, onze samenwerking heeft een mooie bekroning gekregen. Bedankt voor 

all  je hulp bij de dataverzameling en interpretatie, en voor je altijd weer supersnelle 

antwoordenn op mijn e-mails. Nu kun je weer aan je eigen werk. 

Natuurlijkk was dit proefschrift er nooit gekomen zonder alle Graves patiënten die bereid 

warenn om al die vragenlijsten in te vullen. Ik dank julli e allen. 

Lelioo Baldeschi, Rachel Kalmann, Roel Kloos, Jeroen van der Pol, bedankt dat jullie altijd 

weerr bereid waren om die ellendige gele formulieren voor me in te vullen. 

Mij nn paranimfen, Erwin en Joke, wil ik bedanken voor hun support en gezelligheid. 

Erwin,, jij was altijd de belangrijkste bron van verse roddels. Onze bijna permanente 

stroomm e-mails zal hopelijk postdoctoraal blijven bestaan. Joke, ik heb altijd veel plezier 

beleefdd aan onze inhoudelijke discussies. Ook de award uitreiking in Barcelona zal ik me 

nogg lang herinneren. 
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Dankwoord d 

Bestee KEB-ers, ik wil julli e graag allemaal bedanken voor de gezellige tijd die ik heb gehad 

opp de KEB. Ik ben blij dat er altijd wel iemand bereid was om 12.00 uur te lunchen. Jan 

Tijssen,, bedankt voor alles wat ik van je heb geleerd, met name in mijn eerste jaren op de 

KEB.. Dankzij jou beginnen mij artikelen tegenwoordig met lege tabellen. Gouke, jouw 

eerlijkee mening en enthousiasme (Tam a GO) kon ik altijd zeer waarderen. Bedankt voor 

jee bijdrage en voor je kritische en soms hilarische commentaar op mijn manuscript. Jan 

vann der Meulen, ik vond het leuk om met jou samen te werken en ook van jou heb ik veel 

geleerd.. Gelukkig is onze Triple-P studie op de valreep nog gepubliceerd. Hans Oosting, 

Guuss en Siem, ondanks dat de inter-statisticus variatie op J2-220 soms groot was, hebben 

julli ee toch vele statistische problemen voor mij opgelost. Mijn dank is groot. Barbara, zijn 

wee ook nog bijna in stereo gepromoveerd. Nog 6 dagen, zet 'm op. 

Tenn slotte, Wil , bedankt voor alle sponsoring. Ik beloof je, dit was echt het laatste. 

Lievee Rob, trouwen, verbouwen, bevallen van een kind en van een proefschrift. Het was 

aff  en toe wat veel tegelijk, maar jij wist me altijd weer op te vegen als ik er bij neer dreigde 

tee vallen. Bedankt dat je er altijd voor me bent. Lieve Rob en Maaike, julli e zijn de 

kwaliteitt van mijn leven! 
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