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Ik kan het niet alleen (Van der Lubbe, Mercury, 1989)



D



D

161

Hoewel alleen mijn naam op de kaft staat, is dit proefschrift tot stand
gekomen dankzij vele mensen. Mensen zonder wie het project er nooit gekomen
zou zijn, zonder wie het niet mijn promotieproject zou zijn geworden, en mensen
zonder wie dit project nooit tot een proefschrift zou hebben geleid.

Allereerst Prof. dr. ir. A. Hasman. Beste Arie, wij kenden elkaar al uit
het promovendinetwerk, en deelden een achtergrond als Delfts fysicus en als
medewerker van Jan van Bemmel. Het was voor mij dan ook een groot genoegen
dat jij hoofd van onze afdeling werd. Jouw begeleiding bij de afronding van
mijn proefschrift heb ik erg gewaardeerd. De vragen die jij uit - al dan niet
gespeelde - onwetendheid stelde, brachten steeds haarfijn de zwakke punten uit
het geschrevene naar boven. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht jou als
mijn promotor te mogen hebben.

Dr. A. Abu-Hanna, beste Ameen. Door alle veranderingen heen ben jij
steeds een constante factor geweest. Jij hebt me op het formele pad gebracht,
en ik heb daar erg veel van geleerd en van genoten. Dat het voor jou soms
ook onontgonnen terrein was, maakte het nog leuker. Je hebt me enorm veel
vrijheid gegeven om mijn eigen weg te vinden, en daar ben ik je erg dankbaar
voor, vooral omdat ik er altijd van opaan kon dat jij me wel degelijk in de
gaten hield. Dat jij ondanks mijn soms koppige eigenwijsheid altijd je kalmte
bewaarde is tekenend voor jouw karakter. Het feit dat we allebei erg rekbaar
zijn in onze planningen heeft bijgedragen aan een al met al heel ontspannen
promotietijd. De onvermoeibaarheid waarmee jij altijd mijn stukken las en
verbeteringen voorstelde heeft in grote mate bijgedragen aan het totstandkomen
van een proefschrift waar ik erg blij mee ben. Jij bent met recht een begeleider,
en daar ben ik je erg dankbaar voor.

De leden van mijn commissie zijn allen op verschillende, positieve wijze van
invloed geweest op mijn werk. Prof. dr. J. H. M. Zwetsloot-Schonk, en Prof. dr.
O. Estévez-Uscanga. Berti en Oscar, jullie hebben mij de gelegenheid geboden
me te ontwikkelen in medisch informatiekundig onderwijs en onderzoek.

Prof. dr. P. F. de Vries Robbé. Pieter, bedankt voor je rol als leider van het
NWO project. Je hebt het onderzoek zowel van een historische als een klinische
context voorzien. Prof. A. L. Rector. Dear Alan, I often had the feeling that a
main result of my research was understanding and appreciating the work that
has been done in the GALEN project. Your vision is clearly shown by the take-
off of the semantic web efforts, and the renewed interest in formal (medical)
knowledge representation. I am grateful and honored that you are a member of
my committee.

Dr. E. de Jonge. Evert, ik heb grote bewondering voor jouw vermogen om
te schakelen tussen de praktijk van de intensive care, en de theorie van medische
terminologiesystemen. Het is aan jouw aanhoudend enthousiasme te danken dat
DICE nu op de intensive care van het AMC gebruikt wordt. Ik kijk ernaar uit
om de mogelijkheden die dit biedt verder uit te buiten.

Prof. dr. M. de Rijke. Maarten, de weinige keren dat we elkaar hebben
ontmoet zijn richtinggevend geweest. Als jij mij niet al vroeg op het spoor van
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RACER had gezet, was het onmogelijk geweest mijn onderzoek te doen zoals ik
het nu heb kunnen doen.

Prof. dr. F. van Harmelen. Beste Frank, bedankt voor jouw aanstekelijke
enthousiasme. De samenwerking in het I-Catcher project heeft wederzijds profijt
opgeleverd, doordat vernieuwende technieken een echte toepassing hadden en
nuttige resultaten opleverden voor het nog beter representeren van medische
kennis.

Mijn collega’s van de afdeling Klinische Informatiekunde wil ik bedanken
voor de altijd prettige samenwerking. Vooral de promovendi, die inmiddels
een substantieel onderdeel van de afdeling uitmaken, wil ik bedanken voor het
meeleven door de jaren heen. Ik hoop dat jullie je promotie met veel plezier
en succes zullen afronden! Antoon, ik ben blij dat de verdere ontwikkeling van
DICE bij jou in goede handen was, en uiteindelijk geleid heeft tot implementatie
in het AMC.

Mijn kamergenoten ben ik veel dank verschuldigd voor hun verdraagzaam-
heid. Achter de (soms gesloten) deur van onze kamer kon ik me afreageren als
dat eens nodig was. Niels, jouw gevoel voor humor, de daar onlosmakelijk aan
verbonden (schater)lach en jouw voorliefde voor feestjes, recepties en borrels
boden altijd de nodige ontspanning. Dat jij me hebt weten te overtuigen om
LATEX te gebruiken zegt veel over jouw overredingskracht.

Nicolet, wij werden kamergenoten in een tijd dat jij promovenda en ik pro-
grammeur was. Sindsdien is er veel veranderd, maar gelukkig bleven wij onze
kamer delen, net als onze liefde voor zoethoutthee. Jij bent steeds een belan-
grijk ijkpunt geweest, zowel in mijn werk als daarbuiten. Ik was vereerd jouw
paranimf te mogen zijn, en ben erg blij dat jij nu mij terzijde staat.

Wim, jij bent altijd een andere belangrijke steun en toeverlaat geweest.
Daarnaast zijn Elsbeth en jij de drijvende krachten achter een veelheid van
gezellige uitjes en reizen. Jij was er bij mijn afstuderen ook bij, en het is me
een groot genoegen dat ook jij mijn paranimf wilt zijn.

Ook alle andere vrienden wil ik bedanken voor de verstrooïıng die ze hebben
geboden. Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders. Papa en mama, jullie
hebben me nooit gestuurd, maar altijd aangemoedigd. Ik mocht mijn eigen weg
gaan onder de aansporing: “Doe maar goed je best op school, dan . . . .” Dat
mijn “school”tijd zo lang zou duren, hadden we nooit kunnen bevroeden.

Jacqueline, mijn promotietijd is voor jou niet altijd een makkelijke tijd ge-
weest. Onderzoek doen is een tijdrovende “hobby” waar jij me altijd de gele-
genheid voor hebt gegeven. Gelukkig konden we veel tijd samen doorbrengen,
elk achter onze eigen computer. Bedankt voor de tijd en ruimte die jij me hebt
willen en kunnen geven.

Het is onmogelijk om iedereen te noemen die mij op het promotiepad heeft
geholpen en gehouden. Ik herinner me ook niet meer iedereen die mij met
het verstrijken van de tijd begon te vragen wanneer mijn boekje klaar zou zijn.
Iedereen die dit heeft gevraagd heeft bijgedragen aan de voltooïıng van dit proef-
schrift. Het was een steuntje in de rug waar ik jullie heel dankbaar voor ben.




