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Dankwoord Dankwoord 

Hett onderzoek, beschreven in dit proefschrift, kon alleen maar worden voltooid 
doorr de bijdrage van vele personen. Een poging in dit dankwoord iedereen 
persoonlijkk te bedanken zou leiden tot vele bladzijden gevuld met namen, waarbij 
ongetwijfeldd een aantal personen worden vergeten. Ik hoop, dat alle personen 
waarmeee ik in de afgelopen jaren heb samengewerkt, reeds tijdens die periode mijn 
dankbaarheidd hebben gevoeld. Zo niet, dan mijn oprechte excuses hiervoor. 

Zonderr iemand te kort te willen doen, wil ik toch een aantal in het bijzonder 
noemen. . 

Mijnn promotor, professor Büller. "Waarde" Harry, de data die ik in de Zwolse 
periodee heb verzameld zijn onder jouw hoede tot rijping gekomen. Een promotor met 
jouww toewijding is een zegen voor elke promovendus. 

Mijnn co-promotor, dr Van Marwijk Kooy. Beste Rien, mijn enthousiasme voor 
onderzoekk werd door jou gekanaliseerd tot een "onderzoekslijn". Jij bent voor mij het 
voorbeeldd van een perifeer werkend internist die klinische werkzaamheden met 
wetenschappelijkk onderzoek weet te combineren. 

Mijnn ouders wil ik bedanken voor de steun die ik voortdurend heb gekregen. Dat ik 
hett proefschrift in de Amsterdamse periode heb kunnen afronden, werd mede door 
julliee mogelijk gemaakt. 

Lastt but not least, mijn vrouw, Gerda. Jouw naam zou naast mijn naam op de kaft 
vann dit boekje moeten pronken. Je hebt onze kinderen grotendeels zonder hulp van 
mijj moeten opvoeden en mede daarom je carrière op de tweede plaats gezet. Dit 
alles,, omdat ik internist wilde worden in een tijd waarin geen 48 urige werkweek 
bestond,, en daarbij ook nog onderzoek deed. Door de laatste twee jaar in het AMC 
doorr te brengen werd jij nog zwaarder belast dan voorheen al het geval was. 
Gedurendee de afgelopen jaren heb ik regelmatig getwijfeld over de juistheid van de 
ingeslagenn weg. Deze twijfel werd door jou altijd weggenomen. Mijn dankbaarheid is 
niett in woorden uit te drukken. 
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