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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 
Eénn van de leukste klusjes aan het einde van het schrijven van het proefschrift 
iss het bedanken van de vele mensen, die een belangrijke bijdrage hebben 
geleverdd aan het tot stand brengen van dit proefschrift. 

Natuurlijkk wil ik als eerste Wim Boersma bedanken. Wim, ik zal nooit 
vergetenn hoeveel energie je gestoken hebt in dit onderzoek. Ik ben altijd 
onderr de indruk geweest van je enthousiasme en werklust ten aanzien van het 
onderzoekk en de vele andere zaken op het gebied van longziekten, waarmee 
jee je bezig houdt. Elke keer had je weer tijd om belangrijke obstakels te 
besprekenn en mij weer verder op weg te helpen. Het was een erg leerzame 
periode. . 

Prof.. dr. H.M. Jansen, u wil ik hartelijk danken voor uw scherpe analyses 
enn de bemoedigende woorden tijdens het schrijven van dit proefschrift. Ik 
kijkk er naar uit om een deel van mijn opleiding bij uw vakgroep te kunnen 
volgen.. Onze eerste ontmoeting in Florence zal ik niet snel vergeten. Een 
uitspraakk over de duur van een treinreis naar Siena zal u van mij dan ook 
niett snel meer horen. 

Casperr de Graaf f, ik wil je bedanken voor de mogelijkheid die je mij 
gebodenn hebt om dit onderzoek uit te voeren en voor de steun die ik van je 
hebb ontvangen gedurende het onderzoek. Tegelijkertijd heb je me enthousiast 
gemaaktt voor het vak Longziekten. Je nam altijd de tijd om de artikelen 
kritischh te lezen en was bovendien erg waardevol voor het aandragen van 
praktischee oplossingen. 

Hiernaastt wil ik de overige longartsen, Tjeerd Haitjema, All e Welling 
enn Jan van den Bergh, evenals de Internisten, Intensive Care artsen, arts-
assistentenn en het verpleegkundig personeel van de afdeling Longziekten 
enn Interne geneeskunde en de polikliniek Longziekten van het Medisch 
Centrumm Alkmaar bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek. 

Mij nn dank gaat uit naar de afdeling Microbiologie voor het verwerken 
vann alle microbiologische preparaten. Met name wil ik hier Fer Vlaspolder, 
Tinekee Groot en Piet Singer noemen. Fer, enkele avonden heb ik met jou 
doorgebrachtt op het microbiologisch laboratorium. Niet alleen bespraken 
wee dan de verkregen resultaten, maar ook kwamen de verhalen over jouw 
promotieperiodee boven tafel. Ik wil je bedanken voor je inzet en alle tijd 
diee je in dit onderzoek hebt gestoken. Tineke, bijna dagelijks hadden we 
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telefonischh contact. All e ontwikkelingen van je nieuwe huis en tuin heb ik 
dann ook op de voet gevolgd. Ik vond het erg gezellig om met je samen te 
werken.. Piet, als Tineke er niet was, was ji j de klos. Ik weet hoeveel moeite je 
hebtt gedaan om alle resultaten van het serologisch onderzoek te verkrijgen. 
Ikk wil je daarvoor nogmaals hartelijk bedanken. 

Weii  Shen Lim, thanks for your main contribution to the development of 
thee CURB 65 score. It has been a pleasure to meet you and to work with you. 
Maybee in the future we could do some further research together in this very 
interestingg field of pneumonia. 

Yvettee Holloway, we hebben elkaar helaas nooit ontmoet, maar alleen 
viaa e-mail contact gehad. Door jouw inspanningen werden de artikelen 
taalkundigg en inhoudelijk altijd sterk en zeer snel verbeterd. Bedankt voor 
jee belangrijke bijdrage aan dit proefschrift. 

Tjeerdd van de Ploeg, ik ken niemand die zo enthousiast over statistiek en 
mett name SPSS kan uitleggen als jij . Uitspraken als "..Ja, dat is het mooie 
aann SPSS.." of "..het is toch prachtig wat SPSS allemaal voor je uitrekent..." 
zall  ik niet snel vergeten. Ik ben blij dat je een vast plekje in het MCA hebt 
verworven. . 

Voortss gaat mijn dank uit naar prof. dr. P.J. van den Broek, dr. M.F. 
Peeters,, prof. dr. P. Speelman, prof. dr. C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls en 
dr.. T.S. van der Werf voor het kritisch lezen van het manuscript en voor het 
zittingg nemen in de promotiecommissie. 

Dee afgelopen periode heb ik mijn vriendenkring aardig verwaarloosd. 
Gelukkigg wisten julli e waar ik mee bezig was en dat het einde in zicht kwam. 
Ikk vind het geweldig dat julli e er op deze belangrijke dag bij kunnen zijn. 
Vanaff  vandaag ben ik er ook weer bij! 

Papp en mam, ik ben ontzettend dankbaar voor alle steun, vertrouwen 
enn gezelligheid die ik bij julli e altijd kon vinden. Het kopje koffie stond 
altijdd klaar. Het boekje is nu eindelijk af! We drinken er vanavond een glas 
champagnee op. 

Lievee Mir, het laatste dankwoord gaat naar jou uit. Je weet niet hoe 
belangrijkk je voor mij geweest bent in deze periode. Met alle emoties kon ik 
bijj  je terecht. Het door jou georganiseerde weekendje in Domburg om mij 
voorr de laatste schrijf periode op te laden zal ik nooit vergeten. 
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