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Prof.. dr. P.M. Bossuyt, Patrick, jij hebt mij de kans 

gegevenn om in alle vrijheid de wereld van het diag-

nostiekonderzoekk te ontdekken. Jouw expertise 

enn overzicht zijn onmisbaar geweest bij het kiezen 

vann de juiste analyses en het structureren van het 

uiteindelijkee manuscript. 

Dr.. J.B. Reitsma, Hans, dit proefschrift hebben 

wijj samen gemaakt. Graag wil ik je bedanken 

voorr alle tijd die je met mij hebt besteed aan het 

explorerenn van nieuwe inzichten in het diagnos-

tiekonderzoek. . 

Dee overige leden van mijn promotiecommissie 

prof.. dr. Y. van der Graaf, prof. dr. B.W. Koes, prof. 

dr.. W.P.Th.M. Mali, prof. dr. J. Stoker, prof. J.F.W.M. 

Bartelsmann en dr. GJ. Bouma wil ik bedanken 

voorr het beoordelen van de inhoud van mijn proef-

schrift. . 

Prof.. dr. A.H. Zwinderman, Koos, voor wat betreft 

mijnn kennis over statistiek ben ik jou veel dank 

verschuldigd. . 

Prof.. dr. J. Stam, prof. dr. GJ. den Heeten, dr. C.B. 

Majoieenn Nina Klemetsö. Graag wil ik jullie bedan-

kenn voor de zeer prettige samenwerking en jullie 

belangrijkee bijdrage aan de vier artikelen die het 

HNP-projectt heeft opgeleverd. 

Dr.. E. Dekker, Evelien, als er goede chemie is tus-

senn de clinici en de epidemiologen levert dat niet 

alleenn een prettige werksfeer op maar ook goede 

resultaten.. Ik zie uit naar de volgende artikelen 

mett Dekker en van Rijn op de auteurslijst. 

Graagg wil ik aile overige medeauteurs bedanken 

voorr het nauwgezet lezen en becommentariëren 

vann de artikelen. !n het bijzonder wil ik Maaike 

Söhne,, Otto van Delden en Paul Bresser bedan-

kenn voor de goede samenwerking tijdens het nog 

immerr boeiende ALDIPEM-project. 

Dee tijd op de KEB was onvergetelijk en daarvoor 

will ik al mijn collega's hartelijk danken. Gré, Petra 

enn Noor, dank voor alle administratieve regeidin-

genn en de gezelligheid. Afina en Anne Rutjes, mijn 

kamergenoten,, eindelijk kan ik jullie 'terugbedan-

ken'.. Ik vond het ook erg leuk en leerzaam om met 

julliee te discussiëren over de meest uiteenlopende 

dingen.. Marije en Susan, ook buiten de KEB blijkt 

hett bijzonder gezellig te zijn, met name in de Pijp. 

Shandra,, eigenlijk niet van de KEB, maar wel een 

beetje,, mooi dat we nu wel op dezelfde afdeling 

werken. . 

Dr.. C. J. van Dongen, co-assistent, onze 'Keek op 

dee Week' waardeer ik buitengewoon. 

Tzigane,, opgericht 1910. 

Ian,, Erik, Karel, Frits, Weebers, Fons, Loot en hun 

respectievelijkee eega's wil ik graag danken voor 

hunn vriendschap. 

Anne,, Bas en Roos, het is erg bijzonder dat wij het 

zoo goed met elkaar kunnen vinden, dat besef ik 

mee steeds meer. Het lijkt mij een goed idee om 

uiteindelijkk met z'n vieren in hetzelfde ziekenhuis 

tee gaan werken. 

Enn natuurlijk papa en mama. 
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