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Dankwoord d 

Bloed,, zweet en tranen heeft de totstandkoming van dit proefschrift gekost. Klinkt 

dramatisch,, maar ze hebben voornamelijk bij anderen gevloeid. Daarom een 

dankwoord. . 

Omm maar meteen met de tranen te beginnen; oké er waren momenten dat ik het 

evenn niet meer zo leuk vond, maar ik kreeg zoveel steun van begeleiders, collega's, 

vriendenn en familie dat er uiteindelijk bijna geen tranen aan te pas hoefden te komen. 

Achteraff  gezien was het vooral leuk en spannend om dit onderzoek te doen. 

Moniquee en Jos kwamen met een 'wild' plan, en met de scriptie van Arnoud als basis 

benn ik begonnen aan de laboratorium experimenten. Wie had destijds gedacht dat dit 

tott een promotie zou leiden? Monique en Jos, als promotor en co-promotor vormden 

julli ee een mooi koppel: als het nodig was waren julli e altijd beschikbaar voor 

ruggespraakk en praktische ondersteuning, en hoewel ik aanvankelijk wat moeite had 

mett julli e soms uiteenlopende meningen bleek dat uiteindelijk juist een positieve 

uitwerkingg te hebben. Het was voor julli e ook een nieuw en onbekend onderwerp, 

maarr volgens mij hebben we er samen een mooi project van weten te maken. Dit was 

echterr niet gelukt zonder Vincent, die julli e met zijn heel andere, vaak verfrissende 

kijkk op de dingen kwam versterken toen het echt een serieus project bleek te worden. 

Vincent,, bedankt dat je altijd beschikbaar was en me met je realistische, maar 

opbouwendee commentaar steeds weer op weg hielp. Het team werd uiteindelijk 

compleett doordat Jan er bij kwam (voorgegaan door Rob Herber). Jan, jouw hulp bij 

dee selectie van de laboratorium analyses en de kwaliteitsbeoordeling daarvan heb ik 

zeerr gewaardeerd, evenals talloze inconsequenties en taalfouten die je aan het eind 

nogg uit mijn stukken hebt gehaald. Bedankt! 

Naastt een goede begeleidingscommissie waren het de leuke collega's van het 

Coronell  die ervoor zorgden dat ik met plezier kon werken. Bart, je zei altijd dat je 

eenn doos tissues klaar had staan, maar je humor en regelmatig terugkerende 

vertolkingenn van 'de vlieger' maakten dat die tissues helemaal niet nodig waren. Ik 

wass een beetje verdrietig dat je wegging voordat we het project 'juut naar het spui' 

haddenn afgerond, maar dat er meer leuke kamergenoten kunnen zijn bewees Eline. 

Inn de laatste stressvolle maanden wist Eline precies op de juiste momenten de druk 

vann de ketel te halen door me te verwennen met een echte cappuccino (weer eens 

watt anders dan de vieze koeken van Bart) of mee te nemen om even te gaan 'roken'. 
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Zonderr de anderen te kort te doen wil ik met name nog Marco bedanken voor alle 

praktischee hulp en feedback over ingewikkelde problemen en Paul voor de altijd 

positievee opmerkingen als ik langs zijn kamer liep. 

Dann het zweet. Er zijn veel mensen te bedanken die zich voor mij in het zweet 

hebbenn gewerkt. Tijdens mijn zwangerschapverlof heeft Marlies Witjes het 

onderzoekk draaiende gehouden en met veel verve nieuwe proefpersonen en 

geworven.. En ook daarna heeft zij, evenals Tineke Piersma, Jorrit Jansen en Jitske 

Groothausenn een belangrijke bijdrage geleverd aan het verrichten van de metingen 

voorr het longitudinale onderzoek. Zonder hun hulp was ik vast overspannen 

geworden.. Een essentiële bijdrage aan het onderzoek is geleverd door de mensen die 

dee laboratorium analyses uitvoerden. Mij n dank aan met name Sijmen Kuiper, maar 

ookk Suzan van Damme, Florentine Calkoen en Nadira Mohammadi is groot. Zeker 

niett onbelangrijk hierbij was de hulp die we bij het uitvoeren van de analyses kregen 

vann Ton Schoenmaker en Ineke Jansen van de afdeling Celbiologie en Histologie en 

Margrett de Koning van het Jan van Breemen Instituut. 

Omm de verschillende deelonderzoeken te kunnen uitvoeren kreeg ik gelukkig 

dee medewerking van een groot aantal mensen van verschillende organisaties. 

Dankzijj  Rob van Acker was het mogelijk het onderzoek bij herniapatiënten uit te 

voerenn in het St. Lucas-Andreas Ziekenhuis. Het 'zware' werk, d.w.z. het werven van 

proefpersonenn en regelen van de praktische uitvoering van het onderzoek werd daar 

gedaann door de arts-assistenten Nina Klemetso en Sohil Puramat. Daarnaast hebben 

ookk mensen van het klinisch laboratorium en het pathologisch laboratorium van het 

St.. Lucas-Andreas Ziekenhuis hun medewerking verleend aan het verzamelen en 

opslaann van de monsters. Het werven van deelnemers aan het transversale 

onderzoekk ging moeizaam. Dat het uiteindelijk gelukt is, is mede te danken aan de 

inzett van de medisch-assistenten en bedrijfsartsen van de Arbo-Unie Amsterdam en 

KLMM Arboservices en van de medewerkers van de NSOH in Amsterdam. Bij het 

opzettenn van het longitudinale onderzoek was de belangstelling en medewerking 

vann de docenten en stagecoördinatoren van de afdeling Verpleegkunde van de 

Hogeschooll  van Amsterdam onontbeerlijk. Niet alleen hen ben ik dank verschuldigd 

maarr ook de verpleegafdelingen in het AMC, het VUmc, het Kennemer Gasthuis in 

Haarlemm en het Gemini Ziekenhuis in Den Helder voor hun gastvrijheid. 

Tenslottee het bloed. Het klinkt cliché, maar zonder alle proefpersonen die 

bereidd waren bloed te laten prikken was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Naast 
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dee proefpersonen van het tilexperiment, de herniapatiënten en de deelnemers aan 

hett transversale onderzoek ben ik vooral veel dank verschuldigd aan de HBO-V 

studentenn van het longitudinale onderzoek. Zij kwamen elke maand trouw om bloed 

tee laten prikken en daarnaast werden ze ook nog met allerlei andere metingen lastig 

gevallen.. Voordat ik mijn angst voor bloed had overwonnen en zelf leerde prikken 

warenn er gelukkig Hans Dujour (t), en Anneke van Schijndel, die zelfs met 

gevoellozee vingers nog de meest verborgen aders pijnloos wist te prikken. 

All  dat bloed van proefpersonen heeft uiteraard in de afgelopen jaren een grote 

roll  in mijn leven gespeeld, maar het kan natuurlijk niet op tegen mijn eigen 

bloedje(s).. Lieve kleine Sacha, ondanks dat je 's ochtends altijd zei:"mamma ga je 

biomarkersbiomarkers werken?" en 's avonds:"mamma heb je biomarkers werkt?", zorgde je ervoor 

datt ik het onderzoek meteen van me af kon zetten als ik thuis kwam. Je bent de 

allerliefste.. Tenslotte, lieve Allard, zonder jouw inhoudelijke bijdrage, emotionele 

steunn en liefde was dit boekje er misschien niet eens gekomen, was ik wellicht niet 

eenss AiO geworden en was ik zeker niet zo gelukkig geweest. 
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