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Zonder de hulp van verschillende mensen was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Hen wil 
ik daar dan ook erg graag voor bedanken. 

Allereerst wil ik graag de mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de gegevens
verzameling van het onderzoek en die daarmee onmisbaar waren. De longfunctie
assistentes Nel Bosselaar, Margot Euson, Adriënne Weinberg, en Susan Winter bedankt 
voor al jullie inspanningen, voor de gezellige samenwerking en persoonlijke betrokkenheid. 
Ruud de Jonge, wij waren erg blij dat het bedrijf waar je destijds werkte, bereid was 
praktische ondersteuning te geven bij het onderzoek. Door je collegialiteit was de 
samenwerking ook erg plezierig. Ook Marije van der Spek, Linde Boelhouwer en Francisco 
Garcia, die hun wetenschappelijke stage bij ons kwamen lopen, bedankt voor al jullie werk 
en jullie enthousiasme. Annelies Noordman, bedankt voor je nauwgezette hulp bij allerlei 
klusjes voor het onderzoek. Ook bedank ik de huisartsen en hun assistenten die in hun 
drukke praktijken de moeite namen patiënten te includeren en die ruimte afstonden voor 
longfunctie-metingen. 

Natuurlijk gaat ook erg veel dank uit naar degenen die meer inhoudelijk bij het onderzoek 
waren betrokken. De meest belangrijke personen hierbij waren mijn copromotores Patrick 
Bindels en Friedo Dekker. Beste Patrick (sorry, maar aan 'professor Bindels' ben ik nog niet 
zo gewend), doordat je goed met mij van mening kon verschillen, zette je me extra aan tot 
nadenken en kritisch zijn, wat voor een onderzoeker niet verkeerd is. Bedankt voor de tijd die 
je altijd had voor besprekingen, maar vooral ook voor de gezellige kletspraatjes waarvoor je 
eveneens altijd ruim de tijd nam. Beste Friedo, je enorme enthousiasme en optimisme 
hebben me zeer zeker geïnspireerd tot hard werken. Bedankt voor je collegialiteit en 
bereidheid op elk moment over ingewikkelde problemen je mening te geven. Ik ben erg blij 
dat ik ook nu in mijn nieuwe baan, nog steeds met je samenwerk. Verder gaat veel dank uit 
naar mijn promotor, professor Schade. Beste Bert, bedankt voor al je positieve commentaar, 
maar ook voor het feit dat je allerlei activiteiten buiten het onderzoek altijd stimuleerde. Joris 
Uzermans gaf de aanzet tot het onderzoek. Beste Joris, bedankt hiervoor en voor de moed 
die je me insprak bij de startproblemen van het onderzoek. De leden van de 
begeleidingscommissie, Ben Bottema, Jaring van der Zee en Carel Roos wil ik bedanken 
voor hun inbreng bij de opzet van het onderzoek en het schrijven van de artikelen. Carel 
Roos en Niesje Verheij wil ik daarnaast bedanken voor hun vriendelijkheid en hulp bij het 
uitvoeren en beoordelen van de longfunctie-metingen. Prof.dr R.J. de Haan, prof.dr H.M. 
Jansen, prof.dr A.H. Schene, dr M.A.G. Sprangers, en prof.dr T.J.M. Verheij bedank ik voor 
hun bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Verder zijn er nog velen die niet direct hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift, maar die gedurende deze tijd wel belangrijk zijn geweest. Mijn werkplek waar ik 
het promotie-onderzoek heb uitgevoerd, de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC, wil 
ik bedanken voor alle gezelligheid. Petra, Marjan, Christine, Marjoke, Sibo, Anne, Hélen, 
Gerard, Emma, Margreet, Bea en Marianne bedankt ook voor jullie interesse in de afloop van 
het verhaal. Sibo en Ron, bedankt voor al het muzikale plezier. Daarnaast wil ik mijn nieuwe 
werkplek, de afdeling KEB van het AMC, bedanken voor de zeer goede sfeer gedurende de 
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doordeweekse dagen dat ik in het afgelopen jaar even niet met m'n proefschrift bezig was. 
Ook alle medewerkers van het NECOSAD-project, bedankt voor jullie interesse en steun. 

Mijn beide paranimfen, Dorine en Karin, heel erg bedankt dat jullie 20 september naast mij 
staan, ik kan mij geen betere personen wensen. Lieve pappa en mamma, bedankt dat jullie 
me onder andere hebben geleerd zelfstandig na te denken, nieuwsgierig te blijven, en oog te 
hebben voor uiteenlopende standpunten, maar vooral bedankt voor al jullie steun in alles. 
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