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Dankwoord

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken reeds is gebleken, hebben veel mensen
een bijdrage geleverd aan de uiteindelijke realisatie van dit proefschrift. Dit lag
besloten in de aard van het onderzoek. Echter het enthousiasme waarmee velen
dit deden, was niet vanzelfsprekend, wel hartverwarmend. De samenwerking
met een ieder van hen heb ik dan ook als zeer prettig en stimulerend ervaren.
Nu reflecterend op het gehele proces van voorstudie tot en met eindredactie wil
ik een ieder voor die bijdrage bedanken.
Leendert Krol en Hugo Heijmans zijn beiden de initiatiefnemers geweest tot dit
onderzoek. Zij hebben mij het zwemvest en voedsel gegeven en vervolgens
onder het uiten van stimulerende kreten in de zee gegooid. Steeds na drie weken
keken zij hoeveel kilometers ik gezwommen had. Was het resultaat niet bevre-
digend dan verbeterden zij mijn techniek of duwden mij een eindje, niet te ver
want ik moest het zelf doen. Een enkele keer hielden ze mij even kopje onder,
niet te lang, maar lang genoeg om mij een geheel frisse blik te geven. Leendert
en Hugo ik heb genoten van de samenwerking en veel van jullie wijsheden in
mijn oren geknoopt.
Johan Groothoff als ik dit zeg, ontken je het waarschijnlijk of zwak je het af, maar
zonder de gesprekken die wij met name in de eerste helft van het onderzoek heb-
ben gevoerd, was het onderzoek voor mij beduidend minder leuk geweest. Tij-
dens de gesprekken in de tweede helft van het onderzoek wist je steeds de vin-
ger op zere plekken te leggen, ook al voelde ik ze tot op dat moment nog niet.
Zo behoedde je mij voor chronische blessures.
Jannes van Everdingen en Henriëtte Oldhoff jullie enthousiasme en bereidheid
tot iedere vorm van medewerking waren groots, dank.
Nic. Veeger, jij hebt twee jaar lang gegevens verzameld en verwerkt. Je deed dit
immer met een onverwoestbare loyaliteit. Hoe ik je hiervoor kan bedanken weet
ik nog niet goed, maar dat dit onvoldoende is, is helder.
Wouter Wijker dank ik voor de ingenieuze wijze waarop hij mij heeft bijgestaan
in de statistiek.
Natuurlijk ben ik veel dank verschuldigd aan de leden van de twee werkgroe-
pen waar ik drie jaar intensief en met veel plezier mee heb samengewerkt. Zon-
der hen was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Jan Strengers en Wim



Kamps, de beide werkgroep voorzitters, veel dank voor jullie inzet om er iets
moois van te maken.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Henny Knoester, Jan Kimpen en Jan Arends.
Jullie onvoorwaardelijke inzet, zowel bij ‘handwerk’ als ‘meedenken’ betekende
veel voor mij, niet alleen inhoudelijk, het betekende voor mij ook de legitimatie
van dit onderzoek.
De medewerkers van het Academisch Ziekenhuis Groningen, in het bijzonder
de medewerkers van het Klinisch Hematologisch Laboratorium, de Dienst Zie-
kenhuis Epidemiologie en de afdeling Kindergeneeskunde, bedank ik voor hun
medewerking bij de registratie en het verzamelen van gegevens.
Marthe Cazemier en Wyn Limburg dank ik voor hun kritische blik op mijn taal-
gebruik. Nu heb ik bijna iedereen bedankt die er aan heeft bijgedragen dat er let-
ters op papier zijn gekomen. Dat deze letters uiteindelijk tot een toonbaar geheel
zijn verwerkt, lag niet aan mij. Corrie van de Vliet heeft met enorme souplesse,
snelheid en inzicht alle hindernissen genomen die de moderne apparatuur voor
mij opwierp. Corrie, heel veel dank.
Tot slot wil ik hier bekennen dat het onderzoek voor mijn partner Angèle
Loomans soms een loden last moet zijn geweest. Het beeld van iemand die
er fysiek wel is, maar een absoluut afwezige indruk maakt, kent u waar-
schijnlijk wel. Dit beeld moet zij veelvuldig hebben waargenomen, ondoor-
dringbaar en persisterend. Angèle, promoveren is iets moois, maar het inten-
se leven blijft veel mooier.
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