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Dankwoord d 

Nuu rest mij slechts diegenen te danken die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen 
aann dit proefschrift. Dat is bepaald geen zware taak, want ik ben een dankbaar mens en wil dat 
ookk met u delen. De merk echter dat ik aarzel over de wijze waarop ik het zal aanpakken. Kort 
enn bondig, of juist uitgebreid met persoonlijke anekdotes. Formuleringen als "promoveren doe 
jee niet alleen" wil ik vermijden, hoe waar zij ook zijn. Een nadeel van het bij name noemen 
vann diegenen die dat verdienen is dat ik ongetwijfeld een paar mensen zal vergeten. Laat ik 
hett simpel houden: 

Dee dank iedereen, maar dan ook iedereen, die mij direct, indirect of zeer indirect geholpen 
heeftt bij dit proefschrift. 

Dee denk dan natuurlijk aan direct betrokkenen zoals mijn promotoren en co-promotor, alle 
overigee leden van de promotiecommisie, de gezonde vrijwilligers, de patiënten die 
deelgenomenn hebben aan het onderzoek (de niet-gezonde vrijwilligers), mijn mede-auteurs, 
dee trial nurses, de mensen van het laboratorium, de statistici, de secretaresses, diegenen die 
mijj  concrete adviezen hebben gegeven, mijn paranimfen en mijn familie. 

Maarr net zo goed denk ik dan aan de vele onderzoekers met wie ik meer in het algemeen 
hebb kunnen nadenken en discussiëren over diverse onderwerpen, diegenen die mij een goed 
humeurr hebben bezorgd, diegenen die mij zonder overtuiging hebben tegengewerkt, mijn 
collegaee arts-assistenten in de verschillende fases van mijn opleiding, de verpleegkundigen 
vann de vele afdelingen waar ik de afgelopen jaren heb gewerkt, de secretaresses, de 
baliemedewerkers,, de mensen van het archief, mijn huidige collegae, de artsenbezoekers, de 
schoonmakers,, de onafhankelijken van geest, de groenteboer, de apothekers, de minister van 
voDcsgezondheid,, diegenen die mij overtuigd hebben dat ik internist moest worden, de 
postbodes,, diegenen die zo musiceren datje op één concert maanden kan teren, mijn vrienden, 
dee portiers, de ambulanceverpleegkundigen, de collegae die een oude zorgbehoevende patiënt 
willenn overnemen als dat nodig is, de tram- en metrobestuurders, de fietsenmakers, de 
suppoosten,, de zorgverzekeraars, de fysiotherapeuten, de journalisten, de thuiszorg, diegenen 
diee het veldrijden een warm hart toedragen,, diegenen die niet in hokjes denken, de 
farmaceuten,, de mensen van de postkamer, de treinconducteurs, diegenen die niet cynisch 
wordenn ondanks veel tegenslag, de mensen van het restaurant, de telefonisten, en diegenen die 
beseffenn dat deze lijst onvolledig is en dat accepteren. 

Maarr het meest denk ik dan toch aan mijn liefste lief en die drie lummels! 
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