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DANKWOORD 

Het proefschrift is voltooid. Als ik terugkijk op mijn promotietijd was het 
vooral een plezierige en leerzame tijd. Vele personen hebben hieraan 
bijgedragen, slechts een aantal kan ik hier bij naam noemen. 

Promotor prof. dr, J.G.P. Tijssen, beste Jan 
De start van mijn proefschrift lag in 1992 toen de Nederlandse Hartstichting je 
benaderde over het project 'Cijfers'. Vanaf het begin heb jij mij veel vrijheid 
gegeven, ondanks het feit dat slechts de bouwstenen van het project aanwezig 
waren. Dankzij dat vertrouwen is het project breder en boeiender geworden 
dan voor aanvang mogelijk leek. Jouw uitspraak tijdens het sollicitatiegesprek 
over een door mij toegepaste analyse in een eerder artikel, 'dat leren we je straks 
wel anders ', is geheel bewaarheid geworden. Bedankt voor je heldere en wijze 
lessen in de klinische epidemiologie. 

Promotor prof. dr. L.J. Guning-Schepers, beste Louise 
Jij was één van de eerste 'buitenstaanders' met wie ik mijn plannen mocht 
bespreken. Jouw kennis over registraties en jouw betrokkenheid hebben mij 
zeer op weg geholpen. Jij liet me tijdig het belang inzien van goede beschrij
vende analyses. 

Co-promotor dr. G.J. Bonsel, beste Gouke 
Hoewel jij pas halverwege bij het project betrokken raakte, was je invloed 
groot. Dit had niet alleen te maken met je kennis over landelijke registraties en 
de wereld die daarachter verborgen zit, maar ook met je inspirerende persoon
lijkheid en kritische, maar rechtvaardige manier van werken. Gesteund door 
het feit dat onze kamers naast elkaar lagen, kreeg ik op alles gevraagd en 
ongevraagd commentaar. Zeer veel dank voor je inzet voor het project en voor 
mijn proefschrift. Ik hoop dat we nog lang aan dit project kunnen samen
werken. Dat we nu in dezelfde stad wonen, schept een extra band. 

Co-promotor dr. R.W. Koster, beste Ru 
Jij bent het belangrijke vierde wiel aan mijn wagen. Als geen ander kon jij 
uitleggen hoe de cardiologische praktijk veranderd was sinds ik het zieken
huis had verlaten. Gezien je inzet voor het project was jij de man om de 
nieuwe voorzitter van de Adviescommissie te worden. Beste Ru, ik hoop nog 
vaak met je te kunnen overleggen. 
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Leden van de Adviescommissie Cijfers van de Nederlandse Hartstichting 
Zoals reeds verwoord in het proefschrift vereist goed onderzoek met 
registraties de nauwe samenwerking tussen epidemiologen, artsen en 
registratiedeskundigen. In de Adviescommissie Cijfers was de juiste mix van 
personen aanwezig, hetgeen duidelijk heeft bijgedragen aan het welslagen van 
het project. Ik wil alle leden hartelijk danken voor hun bijdrage in de Advies
commissie. Mijn speciale dank gaat uit naar de heren Bart Dekker en Frits 
Bonjer. Van jullie bezieling en ervaring heb ik veel opgestoken. Deze ervaring 
had niet alleen te maken met jullie kennis over Nederlandse cijfers, maar ook 
met jullie inzicht op welke wijze boodschappen doeltreffend naar buiten 
kunnen worden gebracht. Ik dank een ieder bij SIG Zorginformatie en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek die heeft geholpen bij het jaarlijks 
aanleveren van de gegevens en met het beantwoorden van al mijn dringende 
vragen. Ik ben zeer verheugd dat de samenwerking met het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en SIG Zorginformatie verder is geïntensiveerd met een 
studie naar de mogelijkheden om patiënten binnen de registratie van 
ziekenhuisopnamen en doodsoorzaken te volgen. 

Destijds medisch directeur van de Nederlandse Hartstichting, George Jambroes 
Een betere opdrachtgever was niet denkbaar. Dit kwam vooral door je 
plezierige omgang en je oprechte belangstelling voor het project. Door je vele 
scherpe vragen leerde ik welke rol deze cijfers hebben voor de Nederlandse 
Hartstichting. 

Secretaris van de Adviescommissie Cijfers, beste Ineke 
Jij kent het project langer dan ik. Vanaf de allereerste, soms moeizame 
onderhandelingen heb jij je ingezet voor dit project. Dat het project verschil
lende woelige tijden heeft doorstaan en zich daarnaast flink heeft ontwikkeld, 
is mede aan jou te danken. Ineke, ik dank je hartelijk voor de plezierige 
samenwerking. 

Collega's op de Nederlands Hartstichting 
Door de nauwe band met de Nederlandse Hartstichting was in het project 
vastgelegd dat de onderzoeker één dag per week zou werken op de Hartstich
ting. Vanaf de eerste dag heb ik mij meer dan thuis gevoeld op de 'NHS'. Het 
is voor een wetenschappelijk onderzoeker uitzonderlijk dat je werk zo snel 
wordt ingezet bij diverse activiteiten. Ik bedank daarom een ieder op de 
Nederlandse Hartstichting en op de Hartenark voor de prettige samen
werking. In het bijzonder noem ik mijn kamergenoten van het eerste uur, Resi 
Kuppens en Alix Bruens. Ik hoop nog regelmatig op vrijdag, vanwege de vis, 
en op andere dagen naar de Hartstichting terug te keren. 
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De Rotterdamse onderzoekers van het ERGO onderzoek 

Met diverse onderzoekers van het ERGO onderzoek heb ik plezierig mogen 
samenwerken. Vooral van de intensieve samenwerking met Bèr Pleumeekers 
en Arend Mosterd heb ik zeer genoten. Beste Arend, ik hoop dat onze paden 
elkaar nog geregeld zullen kruisen. 

Collega's op de afdeling Klinische Epidemiologie & Biostatistiek 
Het feit dat ik met zoveel plezier aan mijn proefschrift heb mogen werken, is 
bovenal aan jullie te danken. Een fraaiere en afwisselender groep collega's kan 
ik me niet voorstellen. Mede hierdoor heb ik nooit echt getwijfeld aan mijn 
keuze om de kliniek vaarwel te zeggen. Een aantal mensen wil ik speciaal 
noemen. Lieve Noor, bijna verjaardaggenoot en kloppend hart van de 
afdeling. Ik hoop dat wij nog lang kunnen blijven samenwerken. Kamer- en 
ex-kamergenoten, Corianne, José, Ben Willem en Ton. Het was een genoegen 
om met jullie de kamer en nog veel meer te delen. Beste Jan van der Meulen, in 
de korte tijd dat onze kamers aan elkaar grensden, hebben we veel meege
maakt. Van jouw ideeën en jouw streven naar de juiste, eenvoudige vorm heb 
ik veel geleerd. 

Paranimfen, beste Wouter en fan Pieter 

Nog altijd denk ik met veel plezier terug aan onze studietijd. De uren in de 
auto, op college en in de practica waren onvergetelijk, en hebben mij mede 
gevormd. Ik ben zeer trots dat jullie mij op deze dag terzijde willen staan, al 
wordt dat laatste in Amsterdam helaas niet letterlijk genomen. 

Mijn ouders, lieve papa en mama 

Hoewel jullie mij altijd op de voet volgden, hebben jullie mij nooit voor de 
voeten gelopen. Ik hoop dat jullie van de promotiedag genieten. Zonder jullie 
steun was ik nooit zover gekomen. 

Mijn 'grote' zus, lieve Heleen 

Wat heerlijk dat we weer dicht bij elkaar wonen. Ik hoop dat we nog lang 
dingen samen kunnen doen als broer en zus. 

Lieve Annette en Tessa 

Hoe anders had het kunnen lopen als Peter van de Ven mij destijds niet had 
opgebeld voor de onderzoeksbaan in Utrecht. Sinds die tijd heb jij, lieve 
Annette, mij terzijde gestaan. Ik kan je daarvoor niet genoeg bedanken. 
Lieve Tessa, de laatste anderhalf jaar mocht ik het werken aan het proefschrift 
combineren met het vaderschap. Hoewel de combinatie soms vermoeiend 
was, had iedere dag in elk geval een stralend begin als ik je 's ochtends wakker 
maakte. 
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