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DankwoordDankwoord Mimi Mulder 

Inn de eerste plaats wil ik mijn ouders Wil Mulder-Grüter en Bert Mulder be-
dankenn voor hun liefde en de opvoeding die ze mij gegeven hebben. 
Helaass is mijn moeder al enkele jaren geleden overleden, maar haar ge-
dachtengoedd ligt in mij en dus ook in dit boekje, verankerd. 
Lievee papa, geëmancipeerd avant la lettre, je bent de beste vader (en opa) 
diee er is. 

Professorr Brummelkamp, beste Pim, hartelijk dank voor jouw steun door de 
jarenn heen. Al ben je officieel nooit mijn opleider geweest, voor mijn gevoel 
blij ff  je DE Professor. 

Professorr van der Heyde en zijn medische staf uit het AMC, vele van julli e 
hebbenn mij opgeleid, dank hiervoor. 

Henkk Hoitsma, Carlos Daantje, Milan Sobotka, Henk Kroes en Jan Luitse, 
mijnn vijf opleiders uit het OLVG, hartelijk dank voor alles wat ik van julli e 
geleerdd heb. Vij f zo verschillende persoonlijkheden met ieder zulke goede 
kantenn waar ik tijdens mijn jaren bij julli e ontzettend van genoten heb en 
waarvann ik heb mogen profiteren. 

Rolff  Cohen, Alexander Engel, Quirijn Eijsbouts, Hans Oomen en Paul 
Strating,, mijn maatschapsleden uit de Heel, bedankt voor de manier waar-
opp julli e mij als vanzelfsprekend als collega geaccepteerd hebben. 

Mij nn paranimfen Paul Strating en Ella de Jong, dank voor julli e vriendschap 
enn nimmer aflatende steun. 

Lievee Hank, je was er fel op tegen dat ik buiten mijn klinische werkzaam-
hedenn ook nog tijd besteedde aan dit onderzoek en proefschrift. Ik be-
schouww dat als een compliment en verwacht dat je de conclusie van het 
proefschriftt zal onderschrijven. 

tott slot: 
Lievee Babette, Michelle en Brigitte, prinsesjes van me, maak er wat van! 




