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DANKWOORD 
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Ik wil hier de belangrijkste mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat ik 
mijn promotieonderzoek succesvol heb afgerond. 
 
Eerst wil ik mijn promotor Arie Hasman bedanken. Arie heeft vooral aan het einde van 
de promotie ontzettend geholpen met zijn commentaar en kritische blik. Dankzij zijn 
grote ervaring en brede kennis op het gebied van de Medische Informatiekunde kon hij 
belangrijke adviezen geven om het onderzoek een betere plaats te geven in het 
vakgebied. 
 
Vervolgens wil ik mijn co-promotor Ameen Abu-Hanna bedanken. De eerste 
samenwerking met Ameen kwam tot stand toen ik mijn afstudeerstage voor mijn studie 
Medische Informatiekunde deed. Achteraf heb ik erg veel geluk gehad dat ik die stage 
heb mogen doen. Ik beleefde veel plezier aan de overlegmomenten met Ameen 
gedurende de stage en later het promotietraject. Tijdens dit overleg ontstonden meestal 
veel nieuwe ideeën om het onderzoek te verbeteren en leek de tijd altijd te snel om, 
ondanks dat de meetings vaak toch al uitliepen. 
 
Dit proefschrift zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de inzet van Ameen. Hij heeft 
me niet alleen gemotiveerd om het af te ronden, maar heeft ook geweldig veel werk voor 
mij verzet en geduld met mij gehad. Ik kan hem daar niet genoeg voor bedanken. 
Daarnaast bewonder ik Ameen ook als goed, vriendelijk en wijs mens.  
 
Verder ben ik de commissie zeer erkentelijk voor het lezen van dit proefschrift. De 
commissie bestaat uit Prof. dr. E. de Jonge,  Prof. dr. O. Estévez Uscanga, Prof. dr. 
A.P.J.M. Siebes, Prof. dr. A.H. Zwinderman en Dr. R. Bellazzi. 
 
Ik wil ook mijn dank uitspreken over Leonard Witkamp voor de financiële steun van 
KSYOS voor mijn onderzoek. 
 
Hiernaast zijn er nog anderen die een belangrijke bijdrage aan mijn proefschrift hebben 
geleverd, met name Rob Bosman en Jeremy Wyatt.  
  
Ook wil ik mijn ex-collega’s van de afdeling Klinische Informatiekunde bedanken. In het 
bijzonder noem ik Anneke Kramer, Linda Peelen, Emile Brinkman, Floris Wiesman en 
Baas Louter. Ook de input van de leden van Groep 2 van de KIK, en de hulp van het 
secretariaat waardeer ik erg. Ik heb ook genoten van lunches met ex-klasgenoten 
Angela van der Veldt, Rolf Ehrencron en Boying Li. Verder vond ik het squashen ook 
altijd erg leuk en gezellig (in dit kader wil ik ook Clarence Tan en Richard Spithoven 
bedanken).  
 
Mijn huidige collega’s bij Bell Identification ben ik ook dankbaar. Het is tot nu toe erg fijn 
om hier te werken. Ik ben Robert Wessels dank verschuldigd voor de hulp bij het 
ontwerpen van de kaft van dit proefschrift, en Frans Tijssen voor het nakijken van de 
Nederlandse samenvatting. 
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Verder wil ik mijn vrienden van de middelbare school: Bart, Machiel, Parcival, Sander en 
Tommy bedanken voor het tonen van hun interesse in de voortgang van het promotie 
traject. 
 
Lieve mam, dank voor alle liefde en steun.  
 
Als laatste wil ik mijn dank betuigen aan mijn allerliefste Jixin Lu voor haar steun door 
dik en dun. Ik ben trots op je en jij maakt me gelukkig. Ik hoop dat we nog vele fijne jaren 
samen zullen doorbrengen. 
 
 
Rotterdam, September 2009 
Barry Nannings 
 
 
 
 
  




