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 Professor William Faber, mijn promotor, hartelijk dank voor de 

bijdrage aan de afzonderlijke publicaties en het proefschrift als geheel. 

 

Jan Hendrik Richardus en Linda Oskam zijn als project leider en 

co-promotoren beide intensief betrokken geweest bij elke grote en 

kleine stap in het project. De vele uren die zij gestoken hebben in het 

bediscussiëren en verbeteren van de analyses en de manuscripten 

hebben een enorme bijdrage geleverd aan elke publicatie in dit 

proefschrift. Bedankt voor jullie geduld en inzet! 

   

 Aan het COLEP project hebben veel collega’s van het ErasmusMC 

meegewerkt, waaronder Hans Moet, Egil Fischer, Roel Faber, Gerard 

Borsboom, Caspar Looman en Ewout Steyerberg. Hartelijk dank voor 

jullie bijdrage aan het project, de afzonderlijke artikelen en aan mijn 

persoonlijk inzicht. 

  

 Mijn collega’s van het KIT, bedankt voor de gezellige tijd en de 

collegialiteit. Met name, Mirjam Bakker, Birgit van Benthem, Richard 

Anthony, Mariska Leeflang en Emily Adams bedank ik voor jullie bijdrage 

aan één of meerdere artikelen. En natuurlijk ook mijn kamergenoot 

George Gussenhoven bedankt voor je inzet en de prettige tijd.  

  

Dit proefschrift is mede tot stand gekomen dankzij de steun en 

samenwerking van velen. Ook allen die niet bij name genoemd worden 

hartelijk dank hiervoor! 

 

  Verder is mijn dank groot aan mijn vrienden die ik heb gevonden 

in Amsterdam. Door jullie heb ik naast werk een fijne tijd gehad en 

motivatie kunnen halen om door te zetten. Speciaal, Alrik Mol, Patrick 

Waterreus, Alexander Melse en Hugo Heemskerk, bedankt voor de leuke 

gesprekken en tijd die jullie gaven. Ook ben ik dank verschuldigd aan 
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alle leden van waterpolo vereniging JAWS en mijn sparringpartners in de 

boks en kickboks lessen van de afgelopen jaren, fijn dat jullie er waren 

om “even lekker los te gaan”. 

 

 Tijdens mijn opleidingen heb ik meerdere mensen gekend die het 

beste in mij boven wisten te halen of althans daar een poging toe 

hebben gedaan. Door de bijdrage van deze mensen ben ik verder 

gekomen dan ik aanvankelijk verwacht had. Speciaal ook, Oma 

Schuring, Marianca en Thea, bedankt voor de extra tijd en aandacht die 

jullie mij gegeven hebben.  

 

 Natuurlijk ook een speciale vermelding voor mijn familie en 

familievrienden. Al begrepen jullie vaak geen snars van mijn bezigheden 

(en soms niet alleen dat), jullie bijdrage aan wat ik maar nodig heb, is 

altijd zeker.  

 

Hester, gedurende de afgelopen jaren heb ik al mijn lief en leed gedeeld 

met jou, daarvoor reisde jij zelfs elke werkdag heen en weer tussen 

Breda en Amsterdam. Bedankt voor al je steun, je bent geweldig!  

 

  Ron 




