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DankwoordDankwoord Ella de Jong 

Mij nn ouders, die beiden reeds geruime tijd overleden zijn, ben ik dankbaar 
voorr de liefde en zorg die ik van hen heb mogen ondervinden. De vanzelf-
sprekendheidd waarmee zij mijn studie- en beroepskeuze accepteerden zijn 
voorr mij altijd een grote steun geweest. 

Joostt Borggreve, Henk Kroes, Milan Sobotka en vooral Carlos Daantje, jul-
liee hebben mijn opleidingstijd tot een onvergetelijke periode gemaakt, waar-
aann ik menig goede herinnering bewaar. 

Hooglerarenn en staf van de divisie CHOPIN van het AMC, julli e dank ik 
voorr de collegialiteit die ik van julli e mocht ondervinden. 

Mij nn paranimfen Harry en Mimi , dank julli e wel voor julli e humor, wijze 
woordenn en vriendschap. 

Grotee dank ben ik verschuldigd aan mijn man René. Ook al kan hij deze 
dagg niet meebeleven, hij is en blijf t mijn inspiratie. 

Mij nn familie en vrienden dank ik voor hun begrip en vaak praktische hulp. 
Mij nn zus Ina: door jouw continue liefde en steun beschouw ik jou als de pa-
ranimff  van mijn leven. 




