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Het is af! Na een flink aantal jaren ligt hier mijn proefschrift. Zonder de hulp van velen, zowel op 
werkgebied als daarbuiten, was dit niet gelukt. Er zijn een aantal mensen die ik in het bijzonder 
wil bedanken. 

Ik begin bij alle COPD-patiënten die hebben deelgenomen aan de onderzoeken die deel 
uitmaken van dit proefschrift. Zonder deelnemers geen klinisch onderzoek. Bedankt voor het 
dragen van de stappenteller, het invullen van de activiteitendagboeken en vragenlijsten, en 
het uitvoeren van de fysieke testen.

Natuurlijk wil ik graag mijn (co)promotoren bedanken. Johan, Mathieu, Nick en Huib, 
ontzettend bedankt voor de begeleiding en prettige samenwerking bij het uitvoeren van het 
onderzoek en het schrijven van de artikelen. 

Johan, bedankt voor het helpen organiseren van de praktische zaken toen ik met het onderzoek 
startte, zoals het leggen van contacten met longartsen en huisartsen in de regio. Ook wil ik je 
bedanken voor je begeleiding bij het schrijven van de artikelen in dit proefschrift. Waar ik nog 
wel eens teveel uit wilde weiden over leuke, maar niet perse relevante, details, bracht jij zaken 
terug tot de kern en hielp me om ze kort en krachtig te formuleren. 

Nick, je enthousiasme voor het onderzoek en het plezier dat je beleeft aan de discussies, die 
het doen van onderzoek met zich meebrengen, zijn me bij gebleven. Bedankt voor je hulp bij 
het schrijven van de artikelen in dit proefschrift. Je bent goed in het aanbrengen van structuur 
in een hele berg informatie. Ik zal de ‘kapstokken’ die ik maakte voor het schrijven van een 
artikel niet snel vergeten. Hoewel ik er wel eens op mopperde, waren ze natuurlijk wel nuttig.

Mathieu, jouw enthousiasme voor je vak werkt aanstekelijk. Als ik eens even vastliep met 
analyses of het schrijven van een artikel zag ik het na een overleg met jou vaak weer een 
stuk zonniger in. Ik heb veel gehad aan onze besprekingen, waarbij je gerust een paar uur de 
tijd nam om samen ingewikkelde analyses uit te voeren, bedankt hiervoor. Zelfs toen je een 
periode ziek was, droeg je bij waar je kon. Je betrokkenheid en positieve instelling heb ik erg 
gewaardeerd.

Huib, hoewel je als promotor niet heel direct bij het onderzoeksproject betrokken was, heb ik 
veel gehad aan ons overleg. Het gemak waarmee je meedacht over mijn promotie-onderwerp 
en opbouwende kritische vragen wist te stellen heb ik als heel prettig ervaren. De artikelen in 
dit proefschrift zijn er beter van geworden.

Ook de medeauteurs die hebben bijgedragen aan de verschillende hoofdstukken van dit 
proefschrift: Linda Bossenbroek, Peter Wijkstra, Marieke Duiverman en Wim Krijnen, wil ik 
bedanken voor het kritisch meelezen en het nuttige commentaar. 
Daarnaast wil ik Wim Krijnen en Judith Vonk bedanken voor de ‘statistische consulten’ die mij 
hebben geholpen de juiste keuzes te maken voor de analyses in een aantal hoofdstukken van 
dit proefschrift.

De leescommissie bestaande uit Thierry Troosters, Erik Scherder en Robbert Sanderman, wil ik 
graag bedanken voor hun bereidheid tot het lezen en beoordelen van dit proefschrift.
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De sponsoren van het COACH-onderzoek, het Universitair Medisch Centrum Groningen en 
Boehringer Ingelheim wil ik bedanken voor het financieel mogelijk maken van de studie. Ook 
wil ik de sponsoren bedanken die het drukken van dit proefschrift hebben mogelijk gemaakt.

Daarnaast zijn er veel mensen onmisbaar geweest voor de praktische uitvoering van het 
onderzoek. Mijn dank gaat daarom uit naar alle longartsen en longfunctie medewerkers in de 
ziekenhuizen in Assen, Meppel, Delfzijl en het UMCG die hebben meegewerkt aan dit onderzoek 
en geholpen hebben bij het rekruteren van patiënten, het doen van longfunctietesten, het 
plannen van afspraken en ruimtes. 
Ook wil ik de huisartsen en praktijkondersteuners bedanken die meegewerkt hebben aan het 
rekruteren van patiënten in de eerste lijn. 
Secretaresses van de afdeling Longziekten, ook jullie bedankt voor de hulp en ondersteuning.

GRIAC onderzoekers, bedankt voor de wekelijkse besprekingen, waarbij de meest 
uiteenlopende onderzoeken de revue passeerden. Van basaal onderzoek (knock-out muizen) 
of grote genetische cohortstudies (SNP’s), tot klinisch onderzoek (patiënten), allemaal met 
een link naar de longen. Ik heb veel geleerd van de discussies tijdens deze besprekingen en 
commentaren op abstracts, posters en presentaties voor congressen.

Collega onderzoekers van de afdeling Longziekten: Jorine, Susan, Grietje, Fransien, Akkelies, 
Maartje, Erica, Anda, Eef, Ilse, Karin, Ruth, Linda, bedankt voor alle gezelligheid! Hoewel ik al 
een tijdje niet meer bij jullie werk en een flink aantal van jullie ondertussen ook vertrokken 
is, denk ik met veel plezier terug aan alle congresbezoeken, A4-tjes (met glitters), koekjes bij 
het submitten/accepteren van een artikel, het skitripje naar Bottrop, bowlen bij Piccadilly. 
Daarnaast was het heel fijn om naast al deze leuke dingen ook mijn verhaal bij jullie kwijt te 
kunnen als er weer eens een hobbel in het promotiepad leek te zitten. 

Ook mijn huidige collega’s, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, trainingsassistenten andere 
behandelaars en medewerkers van de afdeling Chronisch Zieken wil ik bedanken voor de 
prettige werksfeer waarin ik terecht ben gekomen toen ik in Beatrixoord aan de slag ging. Het 
was best even wennen, bijna 3 jaar geleden, om van onderzoeker achter een bureau, weer 
fysiotherapeut op de werkvloer (lees fitnessruimte, sporthal, zwembad) te zijn, maar het bevalt 
prima en dat komt mede door jullie.

Naast het werk zijn er natuurlijk ook nog andere dingen, broodnodig, om het hoofd lekker 
leeg te maken en een beetje te ontspannen. Graag wil ik daarom alle vrienden bedanken voor 
de lunchafspraken, het fietsen (op de weg of in het bos), het schaatsen, de zeiltochtjes, de 
weekendjes weg, de vele kopjes thee, de concert- en schouwburgbezoeken, het kaasfonduen, 
de spelletjesavonden, de dagjes sauna. Even iets anders dan werk deed me goed. Bedankt 
ook voor jullie belangstelling voor mijn proefschrift, het duurde lang en sommigen durfden er 
bijna niet meer naar te vragen…maar hier is het resultaat!

Maaike en Lydia ik vind het ontzettend leuk dat jullie mijn paranimfen zijn. Maaike, het is 
heerlijk om regelmatig met jou te kunnen bijkletsen over alles wat ons bezighoudt, onder het 
genot van een kopje thee, een hapje eten of een wijntje. Het waren heerlijke rustpuntjes in 
vaak drukke tijden. Ik hoop dat we dat nog heel lang blijven doen. 
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Lydia, al woon je niet om de hoek, we weten elkaar altijd te vinden om even ons ei kwijt 
te kunnen of gewoon gezellig bij te praten. Ik vind het super dat jij met Paul een creatieve 
bijdrage hebt geleverd aan dit proefschrift door samen de omslag te maken.

Jack, Sanne en Jochem, ook jullie bedankt voor de morele steun en de interesse voor mijn 
onderzoek en proefschrift de afgelopen jaren.

Heit en mem, Lydia, Paul en Hidde, Seakle en Renske, wat bin ik bliid mei jimme as famylje, de 
gesellichheit en jim ‘nuchtere kijk’ op alles. It is goed te witten dat ik altyd by jimme terjochte 
kin. Heit en mem, jimme hawwe my altyd myn eigen keuzes meitsje litten en der yn altyd 
achter my stien. Bedankt foar dat fertrouwen. 

Stoffel, bedankt dat je er altijd voor me bent. Het schrijven van een proefschrift kost soms 
moeite en geeft frustraties en daar kreeg jij natuurlijk ook wel eens wat van om je oren. Je hielp  
me het te relativeren. ‘Het komt wel goed’, zei je regelmatig en dat is ook zo. Met het afronden 
van dit proefschrift komt er weer meer tijd om mooie dingen te gaan beleven. Ik heb er zin in, 
samen met jou!

Wytske
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