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Er is voor mij een grote wens in vervulling gegaan. Ik had lang geleden niet durven 

dromen dat ik ooit zou gaan studeren, laat staan promoveren. Ik ben dan ook heel 

gelukkig dat ik dit proefschrift heb mogen schrijven. Graag wil ik mijn dankbaarheid 

tonen aan al diegenen die hebben bijgedragen aan totstandkoming van dit 

proefschrift.  

Ten eerste ben ik mijn promotores Prof.dr. J. Neeleman en Prof.dr. J. 

Ormel veel dank verschuldigd. Jan, dank voor het vertrouwen dat je in me had om 

dit proefschrift te kunnen schrijven en voor de goede adviezen. Helaas was je 

gedurende langere periode ziek en hebben we minder van elkaar gezien dan ik had 

gehoopt, maar ik hoop dat ook jij blij bent met het eindresultaat. Hans, ik vind het 

voorbeeldig hoe je de gaten in de begeleiding van mijn traject hebt gevuld. Ik ben je 

zeer erkentelijk voor de vele kritische, overstijgende commentaren op de artikelen, 

de betrokkenheid hierbij en dat je hebt gewezen op het belang van 

betrouwbaarheidsonderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 6 van dit proefschrift. Ik 

vond het inspirerend en heb er veel van geleerd.      

Mijn copromotor Dr. J.G.M. Rosmalen wil ik bedanken voor de intensieve 

dagelijkse begeleiding, zeker in de beginfase van het onderzoek. Judith, ik waardeer 

je voortvarendheid, positieve energie en oplossingsgerichtheid. De hobbels op de 

weg wist je altijd goed glad te strijken. Ik hoop dan ook dat jouw instelling mij ook in 

de toekomst een goede gids zal zijn. Heel veel dank voor je grote inzet!   

Mijn hartelijke dank ook aan de co-auteurs Dr. H. Riese, Prof.dr. A.J. 

Oldehinkel, Dr. F.E.P.L. Sondeijker, Drs. K. Greaves-Lord, Dr. L.J.M. Mulder en 

Dr. A.M. van Roon. Harriëtte, jij was de andere belangrijke hoofdrolspeler in alle 

stukken van dit proefschrift. Ik vond het prettig om met je samen te werken. Heel 

veel dank voor al je inzichten in het autonome zenuwstelsel die je met me gedeeld 

hebt en je statistische expertise. Voor al mijn vragen kon ik altijd bij jou terecht. 

Tineke, ik bewonder je wetenschappelijke inzichten en heb me altijd op jouw 

prompte en verhelderende commentaar verheugd. Jouw manier van kritiek geven is 

subliem. Frouke, Kirstin en Ben, veel dank voor jullie constructieve bijdrage en ik 

hoop op een toekomstige vruchtbare samenwerking.  

Dr. A.M. van Roon dank ik hartelijk voor de technische ondersteuning van 

dit project. Arie, jij zorgde voor de fundamenten van de uitvoering van de metingen 

en wist altijd alle problemen razendsnel op te lossen; zonder jouw bijdrage was het 

me niet gelukt. Ook je inzichten in het functioneren van het autonome zenuwstelsel 

waren zeer waardevol. Heel erg bedankt dat je altijd voor ons klaar stond en voor 

de honderd (of nog meer) keren die je langs bent gekomen!  

Daarnaast dank ik de beoordelingscommissie, Prof.dr. de Geus, Prof.dr. 

Snieder en Prof.dr. van Engeland van harte voor hun bereidheid dit proefschrift 

beoordelen.       

 Dank ook aan alle medewerkers van TRAILS, zonder jullie inzet had dit niet 

zo’n fantastisch en groots project kunnen worden. Dr. A.F. de Winter wil ik hier in 
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het bijzonder vermelden; Andrea, bedankt voor je inzet om de cardiovasculaire 

metingen soepel te laten verlopen.  

Van onmisbare waarde waren bovendien alle student-assistenten die tijdens 

de baseline meting grote inspanningen hebben verricht bij de dataverzameling, de 

‘hard-core’: Anneke van Bommel, Judith Raven, Kirsten Zwart, Lia van Stuyvenberg, 

Manna Alma, Maaike Endedijk, Marlieke Frieling en Sytske Klomp; de ‘zomergasten’: 

Janneke Beemster, Renske Visscher en Willemijn; de assistenten van het eerste uur: 

Aisha de Graaf, Annelies Mulder, Nynke de Groot, Rolinda Donker en Yinka 

Fanoiki; en wie ik hopelijk niet vergeten ben te noemen: dank voor jullie magnifieke 

inzet! Ik ben ook zeer erkentelijk voor alle assistenten die een groot deel van de 

cardiovasculaire data analyses voor hun rekening hebben genomen: Erna van ’t Hag, 

Liza Roorda, Lia van Stuyvenberg, ontzettend bedankt dat jullie deze taak hebben 

willen doen! Ook mijn dank aan de stagiaires die in het kader van hun 

wetenschappelijke stage pionierswerk hebben verricht, in het bijzonder Klaartje van 

Engelen. Tenslotte vind ik de inzet van alle participanten van TRAILS, alle ouders, 

kinderen, leerkrachten en schooldirecteuren bewonderenswaardig: zonder jullie 

bijdrage was dit proefschrift er niet gekomen.  

Aan alle mensen van de 5e verdieping van de afdeling psychiatrie (en alle die 

ik vergeten ben te noemen van andere verdiepingen), fijn dat jullie er waren: Ellen 

Visser, Elske Bos, Esther Holthausen, Henk-Jan Conradi, Karlien Landman-Peters, 

Laura van der Tuin-Batstra, Marieke de Groot en Martine Buist-Bouwman. Esther 

en Ellen, ik vind het prachtig dat ik de kneepjes van het vak van neuropsycholoog bij 

jullie kan leren; Ellen, ik wens je nog heel veel succes met je eigen promotie (en 

hopelijk een publicatie in BMJ)! Laura, bedankt voor de vele bekertjes koffie en thee, 

en dat ik altijd de lekkerste Chuppa-chups mocht kiezen! Dank ook aan de leden 

van de schrijfclub (Agnes Brunnekreef, Catharina Hartman, Karlien, Martine en 

Tineke) voor jullie inspirerende bijdrage! Aan het secretariaat Martha Messchendorp 

en Liesbeth Lindeboom, en ook Sietse Dijk niets dan dank; Martha, bedankt voor 

het invoeren van grote hoeveelheden (niet zo spannende) notities in excel. Sietse, ik 

weet niet hoe je het telkens voor elkaar hebt gekregen, ik hoefde maar een verzoek 

bij je in te leveren en je stond alweer klaar met een hele stapel artikelen, 

wonderbaarlijk!      

Agnes, ik ben heel blij dat wij bijna tegelijkertijd de eindsprint hebben 

gehaald en dat we onze zieleroerselen wat betreft het voltooien van ons proefschrift 

(op een luchtige manier) hebben kunnen delen. Ik denk met heel veel plezier terug 

aan onze speciale lunches! Jouw humoristische kijk op dingen heeft mij altijd weer 

frisse moed gegeven, heel veel dank hiervoor. Ik zie uit naar een geslaagde 

samenwerking bij Accare.  

Op deze plaats wil ik ook mijn bijzondere blijdschap tonen aan Prof.dr. R.B. 

Minderaa. Ruud, heel veel dank dat je me de kans biedt mij op wetenschappelijk 

gebied verder te ontwikkelen binnen Accare en het TRAILS klinisch cohort!  
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Lieve familie, vrienden en kennissen, dank voor jullie interesse, steun en 

begrip, vooral in de afgelopen tijd. Ik verheug me op toekomstige ‘paren’ 

weekenden, bezoekjes of zelfs vakanties nu er geen proefschrift meer geschreven 

moet worden! Mama, Danke für deine Unterstützung und dafür dass du mich 

überzeugt hattest die Realschule zu besuchen, wodurch der Grundstein gelegt 

wurde für die heutige Doktorarbeit! Jürgen, Danke dafür dass du mich hast lachen 

lassen mit deinem Witz und Humor (unsere ‘Konversationen in volkstümlicher Art’)! 

Papa en Eke, ich vermisse euch, jullie zijn altijd in mijn hart.       

 Pieter, mein Chef, in jouw dankwoord van je proefschrift hoopte je iets voor 

mijn promotie te kunnen betekenen. Alle woorden schieten tekort te beschrijven 

wat je voor mij hebt betekend en ook nu nog betekent! Ich finde es phantastisch 

dass du immer an mich geglaubt und immer hinter mir gestanden hast! Ich hoffe 

dass wir auch in Zukunft auf allen Fronten viel füreinander bedeuten werden.     

 

 

 




