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Dankwoord d 

Dee afgelopen vijf jaar in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis was een stimulerende 
periode.. Het is een ziekenhuis waarbij samenwerking de gewoonste zaak van de wereld is en 
iedereenn zeer toegankelijk en behulpzaam is. Mede hierdoor is het voor mij mogelijk geweest 
omm in mijn vrije tijd dit promotieonderzoek te kunnen voltooien. 
Eenn aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Allereerstt mijn promotor, prof.dr. B.B.R. Kroon. Beste prof. Kroon, uw betrokkenheid en 
precisiee zijn de kroon op mijn werk. Met name in de laatste fase van het onderzoek heb ik 
meerr met u mogen samenwerken. Uw enthousiasme en inspanningen bij de laatste artikelen 
zorgdenn voor een kwaliteitsverbetering, zowel inhoudelijk als taalkundig. Ik dank u voor de 
mogelijkhedenn die u mij heeft geboden. 

Zeerr veel dank ben ik verschuldigd aan mijn co-promotoren, dr. EJ.Th. Rutgers en dr. F. 

vann Coevorden. 
Bestee Emiel, jij hebt mij binnengehaald in het AvL. Mij n eerste wetenschappelijke 
uitspattingenn heb ik op jouw computer mogen vastleggen. Jouw tijd, rust, educatieve 
vermogenn en enthousiasme waren een voorbeeld en grote stimulans. Zonder jou was dit niet 
tott stand gekomen. Dank. 
Bestee Frits, naast de bijdrage aan mijn wetenschappelijke vorming heb jij ook aan de basis 
gestaann van mijn klinische ervaringen als supervisor in mijn AGNIO periode. Jouw 
gedrevenheidd en humor zijn aanstekelijk. Ik heb het als bijzonder ervaren dat ik bij jou thuis 
mett het gezin Van Coevorden mee mocht eten; dit was iedere keer weer een goede basis voor 
eenn avond wetenschap. Frits en gezin, bedankt. 

All ee coauteurs wil ik bedanken voor hun essentiële bijdrage aan de verschillende artikelen, in 
hethet bijzonder ir. A.A.M. Hart. Beste Guus Hart, dank voor de fenomenale statistiek. 
Sommigee retrospectieve studies werden zo erg interessant. 

Hett secretariële personeel, in het bijzonder Elma en Ivy, wil ik bedanken. Dankzij julli e werk 
overdagg kon ik 's avonds toch weer verder. 

Prof.dr.. T.M. van Gulik, prof.dr.mr. B.A.J.M. de Mol, prof.dr. DJ. Richel, prof.dr. CJ.H. 
vann de Velde en prof.dr. J. Verweij, bedankt voor het plaatsnemen in de promotiecommissie. 

Lievee Anja, jij bent de enige uit mijn vriendenkring die weet wat het is om wetenschappelijk 
onderzoekk te doen. Je bent een prachtige persoonlijkheid en een fijne vriendin. Ik ben blij 
datt je mijn paranimf wilde zijn. 

Bestee Jack, tijdens mijn studie geneeskunde heb jij me al erg geholpen (tentamen 
psychiatrie).. Gedurende mijn promotietijd was jij altijd geïnteresseerd in ieder artikel. Een 
vriendd van het eerste uur. Ook jij bedankt dat jij mijn paranimf wilde zijn. 

Restt mij nog mijn ouders, zusjes en aanhang te bedanken wiens steun er altijd was en is. 
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