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Het zou onmogelijk geweest zijn om dit proefschrift te schrijven zonder de hulp en 

steun van diverse mensen. Een aantal personen wil ik specifiek bedanken.

Dr. F.G. Dikkers, beste Freek, mijn copromotor. Jij ben voor mijn promotie als dagelijks 

begeleider op wetenschappelijk vlak mijn grootste steun geweest. Elke woensdag 

hadden wij een gezellige, vaak productieve wetenschappelijke bijeenkomst. 

Ik verliet je kamer altijd weer gemotiveerd en met hernieuwde energie. Zelfs 

nadat cidofovir uit de handel werd gehaald zag ik na een half uur discussie met 
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je steun, kennis, vaardigheid, enthousiasme, didactiek en gedrevenheid. Ik heb 
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Met jouw ervaring en kennis was je voor mij een belangrijk en betrokken adviseur 

en heb je dit manuscript richting gegeven. Ook ben ik je zeer erkentelijk voor de 

begeleiding tijdens de poli’s en op de OK’s en voor het creëren van een leerzaam 

en prettig opleidingsklimaat. 

Prof. dr. E. Schuuring, beste Ed, jouw commentaar sloeg altijd de spijker op 

de kop. Ik voel me bevoorrecht om de kans te hebben gekregen om met een 

wetenschapper als jij samen te werken en van jou te leren op het onderzoeksvlak 

en als hoogtepunt om jouw hoogleraarschap mee te maken. Veel dank voor jouw 

steun en waardevolle bijdrage. 

Graag wil ik de leescommissie Prof.dr. R.J. Baatenburg de Jong, Prof. dr. H.W. 
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Prof. E. van der Heuvel, bedankt voor jouw statistische bijdrages in bijna al mijn 

artikelen. Altijd kon je ergens tijd maken in je drukke agenda om mij wat statistiek 

bij te brengen (al was daar soms wel een taart voor nodig). Onze berekeningen en 

statistische modellen hebben dit proefschrift tot een hoger niveau getild. 
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bovenal je vriendschap.
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blik en kennis over de pathologische die je met mij gedeeld hebt gedurende dit 
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Beste patiënten; ik wil jullie van harte danken voor jullie vertrouwen. Zonder jullie 

medewerking waren mijn onderzoeken niet mogelijk geweest. 
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dynamische, vrolijke, ambitieuze groep maakt mijn werk een feestje. 
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Heren van de jaarclub SUMO, Ik ben blij dat ik zo een mooie groep vrienden aan 

mijn studententijd heb overgehouden. Dank voor de mooie tijd en alvast bedankt 

voor de mooie tijd die komen gaat.

Marieke, zo ver weg maar altijd dichtbij. Dank voor je onvoorwaardelijke steun.

Lieve papa en mamma, jullie hebben mij opgevoed tot de persoon die ik nu ben. 

Pap, als andere kinderen iets zeiden over mijn kleine gestalte zei ik als kleuter al 

“mijn pappa is ook heel klein maar wel heel slim, want hij is dokter”. Toen wilde 

ik al arts worden net als jij. Als arts ben je een groot voorbeeld voor me geweest; 

bekwaam en meelevend. Mam, jij was als enige verdrietig toen je hoorde dat ik 

ging promoveren, niet omdat je dacht dat ik het niet zou kunnen, maar omdat je 

tijdens mijn lange schoolperiode hebt gezien hoeveel moeite en verdriet ik door 

mijn dyslexie heb gehad en je voorzag dat een promotietraject een uitdaging voor 

me zou worden op taalkundig vlak. Mam, jouw interesse, intensiteit, emotionele 

en mentale steun hebben mij enorm geholpen. Lieve broer, Patrick en lief zusje, 

Sabine; al spreek ik jullie niet dagelijks, ik weet dat ik altijd op jullie kan rekenen. 

De goede band die wij hebben is voor mij onbetaalbaar. Natuurlijk wil ik ook 

Lilian en Daan bedanken, ik had geen betere wederhelften voor mijn broer en 

zusje kunnen bedenken. Lieve Klaas, Marleen, Anneloes, Patrick, Niels, Tessa en 

Elsemieke, meer dan 10 jaar geleden toen ik Janneke leerde kennen kreeg ik er 

een hoop druktemakers als familie bij en daar ben ik nog steeds erg blij mee. Het 

is voor mij een enorme steun in de rug geweest om te weten dat je familie er 

onvoorwaardelijk voor je is.

Lieve Jansje, mijn grote liefde, dank voor al die avonden dat je naast je eigen drukke 

baan mijn artikelen hebt verbouwd, om er beschaafd Engels van te maken. Je 
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advies. Ik hou van je, weet niet wat ik zonder je zou moeten en hoop dat we samen 

gelukkig en gezond blijven!




