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Het einde van een 4-jarig project, een heel boekwerk om alles te beschrijven en 

dan toch blijft het dankwoord het meest gelezen stuk. Slechts enkele pagina’s om 

te vertellen dat je dankbaar bent voor alles wat je omgeving heeft gedaan om je te 

helpen, te ondersteunen. Die paar pagina’s zijn eigenlijk niet genoeg, maar om 

daar nu een compleet boekwerk aan te wijden gaat toch ook wat te ver. Dus dan 

toch maar in het kort. 

 

Op de eerste plaats wil ik mijn (co)promotoren, Lolkje de Jong-van den Berg, Koos 

Brouwers, Mart van der Laar en Hermien de Walle bedanken. Lolkje, ik wil je 

bedanken voor je vertrouwen, je opbeurende woorden en kritische kijk. Soms zag 

ik niet in hoe het nu verder moest en altijd kwam ik bij je weg met nieuwe ideeën 

en een duidelijk beeld van het vervolg. En dat terwijl ik daar niet eens altijd om 

vroeg. Je enthousiasme over alles was een goede steun in de rug en dat maakt 

dat er nu een mooi proefschrift ligt. Koos, menig stuk bekeek je met die andere kijk 

die het nodig had om er beter van te worden. Kritische maar duidelijke vragen 

waren altijd aanwezig en het gaf een goed gevoel als ik daar mee uit de voeten 

kon. Mart, je raakte er weliswaar pas in de loop van het project bij betrokken, maar 

je ervaring uit de praktijk en de duidelijke link met de reumatologie, maakte het 

voor mij nog realistischer. Ik zal dat middagje in je praktijk nooit vergeten, dan weet 

je weer waar je het voor doet. Hermien, volgens je eigen zeggen wist je niet altijd 

hoe en wat, maar dat maakte juist jouw visie van groot belang. Als ik weer eens te 

diep in de materie weg zakte, kwam jij langs om te vragen wat ik nu bedoelde. En 

daar ging het uiteindelijk om, duidelijk maken wat ik bedoelde.  

De leescommissie, Prof. Piet van Riel, Prof. Corinne de Vries en Prof. Paul van 

den Berg, wil ik bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift. Prof. van Riel, 

ik heb u slechts eenmalig kort gesproken. maar ik was onder de indruk van uw 

enorme kennis en ik was dan ook blij dat u mijn proefschrift wilde lezen. Corinne, 

mede dankzij mijn bezoek aan Guildford, aan jouw afdeling, heb ik mij AIO-project 

op een geweldig manier mogen af sluiten. Het was voor mij dan ook niet meer dan 

logisch dat jij in mijn beoordelingscommissie zou komen. Ik ben blij dat je dat wilde 

doen. In mijn tijd in Engeland hebben we hard gewerkt en ik heb ontzettend veel 

van je geleerd. Dat zal ik nooit vergeten. Prof. van den Berg, een persoonlijke 
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kennismaking volgt hopelijk nog, maar bij deze wil ik u vast bedanken voor uw 

beoordeling van mijn proefschrift.  

Voor het schrijven van mijn artikelen heb ik de hulp gehad van vele mensen. Niet 

in de eerste plaats mijn coauteurs, waar ik op deze plaats Eric van Roon en Paul 

van den Berg, vast wil bedanken. Eric, ik vond het ontzettend prettig om met je 

samen te werken. Vaak reflecteerde je op een rustige manier de resultaten en 

kwamen we tot een mooie conclusie. Menig artikel heeft net die draai gekregen die 

het nodig had. Bedankt daarvoor. Paul, veel commentaar had je meestal niet, maar 

daar waar je opmerkingen over had, was duidelijk niet helder en had de 

verbetering nodig.  

I also would like to thank Anita McGrogan, Annie Hutchinson, Julia Snowball and 

Helen Seaman for everything. I stayed in Guildford for about four months and it 

would not have been such a great experience thanks to you all. I learned so many 

things, I can’t even describe them all. Besides that I liked to go to the office every 

single day because you made me feel at home. You made my stay a great one. 

Thanks for everything! I also would like to thank Jo, Keith, Lucy and Milly for giving 

me a home those four months, that meant a lot to me. 

Verder wil ik via deze weg ook de reumatologen in het Noorden en Oosten van het 

land bedanken voor hun medewerking aan mijn interviews. Ik heb ontzettend veel 

van jullie gehoord en de verhalen zullen me altijd bij blijven. Tevens wil ik ook een 

bedankje uiten aan de patiënten die mee hebben gewerkt aan mijn enquêtes. 

Zonder hen was dat nooit gelukt, en ik ben blij dat er zoveel respons was. Boven 

verwachting en bovendien zeer leerzaam om de persoonlijke ervaringen te lezen. 

Ik wil het reuma patiënten fonds in naam van Petra Kortenhoeve, Annemarie 

Sanders en Noortje Krikhaar bedanken voor hun inzet om mij te helpen met 

patiënten te werven voor deelname aan de enquêtes. Eileen en Marlies, bedankt 

voor jullie inzet tijdens het IADB project, er is absoluut een mooi resultaat uit 

gekomen. Marsha Voll en Corneel Braber wil ik eveneens bedanken voor hun hulp 

bij het opzetten van de enquête vragen.  

 

Al een heel eind op weg, maar de lijst is lang en ik ga dus nog even stug door. In 

2004 kwam ik als AIO bij SFF en ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad. 
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Daarvoor dank ik bij deze al mijn collega’s. Ik wil er een paar bij naam noemen. Te 

beginnen met mijn kamergenoten: Willemijn, Adrianne en Jarir. Jullie waren 

ongeveer tegelijkertijd begonnen en zodoende ook tegelijkertijd klaar. Als jonkie 

hebben jullie me onder de hoede genomen en me wegwijs gemaakt in zoveel 

dingen. Dankzij jullie had ik altijd zin  om naar het werk te komen, ook als het wat 

minder goed liep met mijn project. Bedankt voor de praatjes, thee (vele liters) en 

koekjes die we hebben gedeeld. Na jullie vertrek kreeg ik nieuwe kamergenoten, 

zouden die ook zo gezellig zijn? Susanne, jij kwam als eerste, en het feit dat jij nu 

mijn paranimf bent, zegt denk ik meer dan ik hier kan neer zetten. Sylvia, jou 

kende ik al, maar ook als kamergenoot was je super. Het waren gelukkig vooral 

leuke tijden, en ik hoop dat ik je door de moeilijke tijden heb kunnen helpen. 

Marlies en Timothy, jullie kwamen Susanne en mij gezelschap houden, en dat was 

een goed plan. Marlies, ik kende je al een beetje als student, en je bent een zeer 

gezellige kamergenoot gebleken. Timothy, het leek ons wel wat, een mannelijk 

kamergenoot. Ik hoop niet dat wij dames je een al te vervelende tijd hebben 

bezorgd. Ik vond het in ieder geval erg leuk om naast je te zitten. Mede dankzij al 

deze kamergenoten heb ik 4 jaar lang in ieder geval een goed gevoel gehad. Een 

woordje van dank ook voor Jannie. Bedankt voor alles wat je de afgelopen jaren 

voor me hebt gedaan. Het was altijd leuk om even bij je langs te gaan, een gezellig 

praatje kon er altijd af. Daarnaast wil ik ook nog even Sipke en Bert een woordje 

van dank geven. Als het op de IADB aankwam zat ik meestal bij Paul, maar het 

was fijn om te weten dat ik voor vragen ook altijd bij jullie kon langs komen.  

Ik wil ook graag de collega’s van de afdeling klinische farmacologie bedanken. We 

hebben menige presentatie van elkaar gezien en gehoord en de opmerkingen naar 

aanleiding van de presentaties waren zeer waardevol.  

Verder wil ik de collega’s van het zwangerschapsclubje (niet de zwangere, maar 

diegene die daar onderzoek naar doen) bedanken voor hun bijdrage en brainstorm 

sessies. Willemijn, Marian, Marjan, Janneke, Hermien en Lolkje, bedankt.  

Dan nog een kort woordje van dank voor de ATC-DDD club. Jullie weten wel wie ik 

bedoel en als ik aan jullie denk kan ik niet anders zeggen dan: proost! 
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Ook mijn nieuwe collega’s bij het RIVM/KCF wil ik bedanken. Jullie hebben me 

opgenomen binnen de afdeling en jullie hebben er voor gezorgd dat ik me meteen 

weer op mijn plek voel, dank daarvoor.  

Dan toch op naar de afronding. Een bedankje in de richting van familie en 

vrienden. Nee, geen lange lijst van namen. Mensen die het aangaan weten 

hopelijk wel dat ik blij ben dat ik ze tot mijn vrienden mag rekenen en anders weten 

ze dat bij deze. Toch wel even een tweetal namen. Lucien, bedankt voor het 

maken van de omslag van mijn proefschrift, het is super mooi geworden. Tien, jij 

bent mijn paranimf en daar ben ik zeer blij om. Ik kan toch echt niet beschrijven 

hoe ik dat vind, maar ik denk dat je dat wel weet.  Dan nu echt de laatste regels 

van dank. Voor mijn familie, hoe kan het ook ander. Pap, Mam, Elma, Ewout, Peter 

en Hilda. Bedankt voor alles maar dan ook echt voor alles! 

 




