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Allereerst gaat mijn dank uit naar de patiënten van Certe Trombosedienst Groningen en de 

deelnemers aan de EINSTEIN-studies. Ik heb mij verwonderd over de grote betrokkenheid bij 

de studies. Logistieke obstakels werden door hen overwonnen om bij te kunnen dragen aan 

wetenschappelijk onderzoek. Sommigen heb ik telefonisch gesproken en van anderen kreeg ik zelfs 

persoonlijke brieven, als bijlage bij de vragenlijsten. Daardoor werden grote databases niet een brij 

van getallen, maar bleven ze een samenvatting van menselijke ervaringen. 

Daarnaast wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken. 

Geachte professor Kluin-Nelemans, beste Hanneke, zes jaar geleden benaderde ik u voor mijn 

wetenschapsstage. U was direct enthousiast en al snel begonnen we samen aan het onderzoek 

naar de rol van splenectomie bij het ontstaan van hart- en vaatziekten en secundaire maligniteiten 

in Hodgkin patiënten. Oorspronkelijk was mijn plan om na het afronden van de studie zo 

snel mogelijk naar de opleiding tot internist te solliciteren. Uw bevlogenheid, kritische blik en 

prikkelende vragen hebben mij doen inzien dat onderzoek de uitdaging vormt die bij mij past en 

waar ik veel energie uithaal. Ik ben blij dat u ook daarna als promotor betrokken bent gebleven bij 

mijn promotieonderzoek. Niet alleen vormden uw humor en droge opmerkingen een aangename 

bijdrage aan onze besprekingen, ook zorgde uw frisse blik voor beter onderzoek. Ik waardeer het 

ontzettend dat u altijd open stond voor nieuwe ideeën en kan u niet genoeg bedanken voor uw 

vertrouwen en betrokkenheid. 

Geachte prof. Meijer, beste Karina, toen ik bij jou begon als promovendus was er bij mij meer 

enthousiasme dan kennis aanwezig. In korte tijd bleek jij in staat om mij de fijne kneepjes van de 

kliniek en het onderzoek op het gebied van stolling bij te brengen. Je zei waar het op stond en zo 

leerden we elkaar snel beter kennen. Onze gezamenlijk passie voor bakken en koken zullen allicht 

bijgedragen hebben aan de gezellige lunches waar ik met veel plezier aan terug denk. Daarnaast 

zorgde je nuchtere blik en praktische aanpak dat er vaart bleef in het onderzoek. Je gaf me alle 

ruimte om me verder te ontwikkelen in de epidemiologie, waar ik je erg dankbaar voor ben. Ik hoop 

dat we in de toekomst nog veel mogen samenwerken. 

Geachte dr. Veeger, beste Nic, hoewel je tijd schaars was vond je uiteindelijk altijd wel een moment 

om mij te helpen. Bij niemand kon ik beter terecht dan bij jou om te discussiëren en filosoferen over 

analyseplannen, confounders, bias en de uiteindelijke interpretatie van de uitkomsten. Maar ook 

tijdens borrels was er meer dan genoeg te bespreken. Nu beiden werkzaam in het MCL, is er wellicht 

volop gelegenheid om de samenwerking voort te zetten. 

Beste Margriet, samen overzicht creëren in de schat aan gegevens van de Trombosedienst, bleek 

met jou een aangename activiteit. Nog vóór de andere collega’s er waren, zaten wij achter de 

computer hard te werken onder het genot van een koffietje en ontbijtje. Niemand is zo attent als jij. 

Ik zal bijvoorbeeld de bos bloemen mét vaas voor de geboorte van Olivier niet snel vergeten. 
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Beste Sophie, 1 mei 2011 begonnen we samen als ‘de stollingsmeisjes’ bij de hematologie. Gezellig 

bijkletsen bij een koffietje van ‘de heks’, samen analyseren en even stoom afblazen als het wat tegen 

zat, het leven als promovendus kende pieken en dalen, maar was vooral mooi en gezellig. Goede 

herinneringen bewaar ik ook aan onze trip naar Toronto, een beetje ons afscheidsreisje hè. Ik wens 

je heel veel geluk in de gynaecologie. 

Beste Vladimir, als je gezellig bent ben je wel héél gezellig. Jouw aanwezigheid ging nooit ongemerkt 

voorbij en ik heb genoten van je humor, maar had je gemopper ook niet willen missen. 

Beste Jaime, altijd sta je voor een ander klaar en je encyclopedische kennis is legendarisch. Hoe 

cynischer de grap, hoe harder wij er samen om konden lachen. Heel veel succes bij het afronden 

van je proefschrift. 

Beste Jasper, ik herken in jou mijn liefde voor getallen, het perfectionisme en de ambitie. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat jij de GAInN-studie tot een succes gaat maken. Ik zie er naar uit betrokken te 

blijven bij jouw promotietraject. 

Beste Inge, Nakisa, Marieke, Lies, René, Hilde, Rahat, Margriet, Sophie, Vladimir, Jaime en Jasper, 

zonder jullie als mede-promovendi was deze periode lang niet zo leuk geweest. Samen jaarlijks 

naar Koudekerke was altijd mooi. Brainstormen om elkaars onderzoek te verbeteren tijdens de 

methodologie-bespreking bleek een waardevolle bijdrage te leveren aan mijn onderzoek. Maar 

vooral de congressen in Amsterdam, New Orleans en  Toronto en de daarbij behorende borrels en 

etentjes waren super. Ik heb jullie wel gemist hoor in Orlando! 

Beste Ina, Tineke, Marjan, Sandra en Jessica, wat had ik zonder jullie hulp gemoeten. De honderden 

vragenlijsten zijn door jullie met souplesse verwerkt en ook voor de GAInN-studie kon ik altijd op 

jullie rekenen. Al leverde dat jullie een hoop extra werk op, jullie deden het met een glimlach. En 

welke afdeling heeft nu naast alle mappen voor patiëntenzorg en studies ook een gedeelde map 

voor kookrecepten? Jullie hebben een werkplek gecreëerd waar ik me direct thuis voelde. Bedankt!

Dear Martin Gebel, Kurtulus Sahin and Ton Lensing, thank you for the great and inspiring 

collaboration. 

Beste Agneta Calf, je hebt ontzettend veel werk verzet door alle events te classificeren voor de 

ouderen studie, waarvoor veel dank. 

Beste Nakisa Khorsand en Reinier van Hest, jullie energie en enthousiasme waren aanstekelijk. 

Bedankt dat ik voor even deel uit mocht maken van het PCC onderzoeksteam.  

Beste Marleen, bedankt voor de fijne begeleiding tijdens mijn wetenschapsstage. Je bent een 

rasechte epidemioloog waar ik veel van heb geleerd. 
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Geachte prof. dr. Boezen, bedankt dat u mij ondanks de late aanmelding heeft toegelaten tot de 

opleiding tot epidemioloog B. 

Beste Saskia, Femke, Greetje, Patricia en Marja, bedankt voor jullie hulp en jullie gezelligheid. 

Ik wil alle medewerkers van Certe Trombosedienst Groningen bedanken voor hun onuitputtelijke 

inzet. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Saakje, José, Margriet Jonas, Annelies, Coen, Koos en 

Anton. Jullie hebben hart voor de zaak. 

Lieve Hilde, bij onze eerst ontmoeting stonden we versteld van onze overeenkomsten en het 

leek alsof we elkaar al jaren kenden. De vele gezellige avonden, maar vooral ook de avonturen 

die daarop volgden zijn niet alleen dierbare herinneringen, maar hebben mij ook gevormd. Hoe 

toepasselijk is het dat juist jij, met wie ik samen ben begonnen aan Geneeskunde en ook samen ben 

gaan promoveren, naast mij zal staan als paranimf. 

Lieve Dieuwke, geweldig samen kunnen feesten is één ding, met plezier samen in een huis 

wonen nog veel specialer, maar een vriendin die ook bij tegenspoed altijd voor je klaar staat is 

onbetaalbaar. Warmte, bescheidenheid en oprechte interesse kenmerken jou en ik denk dan ook 

dat je een geweldige Internist gaat worden. 

Ik ben heel blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn, met jullie steun durf ik de verdediging van mijn 

proefschrift wel aan. 

Lieve geneeskunde-vriendinnen, onze vriendschap gaat verder dan de passie voor ons werk. Van 

samen colleges volgen kwamen gezamenlijke reisjes naar bijvoorbeeld Hamburg en Finland. 

Zonder jullie was het studeren lang niet zo leuk geweest. Wat wordt onze volgende trip?

Lieve Caroliene, Margo en Koosje, nadat we samen in Leiden waren opgegroeid, zijn we aan het 

Hoendiep gaan wonen, waar jullie mij een warm thuis boden. Dit is letterlijk vriendschap voor het 

leven! Samen gaan we hopelijk nog vele mijlpalen beleven. 

Beste Mirage, lieve vriendinnen, we zijn alweer meer dan 10 jaar een jaarclub. Samen maakten we 

het studentenleven tot een feestje, maar inmiddels hebben we bewezen dat onze vriendschap ook 

stand houdt nu de afstanden groter en het bestaan drukker is geworden. Bedankt dat jullie voor de 

nodige afleiding naast mijn onderzoek hebben gezorgd. 

Lieve zusjes, alle drie dokter; wie had dat ooit gedacht? We zijn zo anders en toch ook weer zo 

hetzelfde. Samen opgroeien leidde soms tot strijd, maar ook altijd weer tot verzoening. De strijd is 

verdwenen, maar de liefde is gebleven. 
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Lieve papa en mama, bedankt voor jullie niet aflatende betrokkenheid en steun. Jullie hebben me 

van jongs af aan gestimuleerd om zelfstandig een mening te vormen en ‘out of the box’ te denken. De 

kunst om te verwonderen en grote nieuwsgierigheid zie ik in jullie beiden terug. Maar belangrijker, 

jullie hebben me een veilige basis geboden om me te ontwikkelen tot wie ik nu ben. Mogelijk dat 

de jaarlijkse bezoeken aan de wetenschapsdag wel de basis hebben gelegd voor dit proefschrift.

Lesley en Olivier, mijn mannen, de gedachte aan jullie bezorgt me een grote glimlach. Lieve Les, we 

zijn aan elkaar gewaagd, je weet me uit te dagen en te verrassen. Waar ik ook ben, ik voel dat jij in 

mij gelooft. Met z’n tweeën kon het geluk al niet op, maar met de komst van Ollie gaat er geen dag 

zonder schaterlach voorbij. 
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