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Dankwoord
Karin, Judith en Tineke,

In de duistere krochten van het UMCG ploeteren dozijnen promovendi eenzaam
aan hun proefschrift. Nou is het triadegebouw ook niet echt de meest inspirerende
uithoek van het ziekenhuis, maar ik stond er in ieder geval nooit alleen voor. Als op
feestjes per ongeluk ter sprake kwam dat ik helemaal geen echte baan had maar ‘aan
het promoveren was’ schiep dit steevast valse verwachtingen. Er werd gerekend op
een goed verhaal, een dramatisch verhaal, het liefst de klassieke en volledige PhDcatastrofe. Maar wat moest ik ze vertellen? Dat ik over het algemeen haalbare
projecten inplande waar ik zelf achter stond? Dat ik binnen enkele dagen reacties had
op mijn emails en er gelachen werd tijdens overleg? Ik kon ook moeilijk geheim
houden dat ik met jullie enthousiaste instemming bij terugkomst uit Madrid en
Nuremberg nog een cursus in Sao Paolo inplande voordat ik naar Aarhus vertrok,
waarna ik ook nog even Denver aandeed. Tot ieders grote teleurstelling was het al met
al gewoon een fantastische uitdaging waarin ik veel geleerd heb. Het enige minpuntje
van de samenwerking was dat ik soms door het rood mijn eigen tekst niet meer zag en
dan kortstondig maar zeer sterk overwoog in bed te gaan liggen tot het allemaal
voorbij zou zijn. Helaas moet ik meteen toegeven dat na het doorploeteren van de
commentaren mijn papers er gemiddeld zo’n honderd keer beter uitzagen. Jullie
intelligente, kritische, creatieve en positieve inbreng was dus niet alleen essentieel voor
het hebben van heel leuk werk, maar toch ook echt wel nodig voor de maak van dit
boekje. Ontzettend bedankt!
Meiden van de Panic Room,

Wat een dolle paniek hebben we gehad. Fijn dat jullie een vast onderdeel bleken
van het traject anders was ik zeer zeker vroegtijdig gestopt. Wel jammer van de
algeheel matige arbeidsethos (Sanne, jij kwam voor mij te laat), maar goed, je kunt niet
alles hebben. Bedankt dat jullie niet gevlucht zijn toen ik maandenlang vasthield aan
mijn stokpaardje ‘meer pesten op het werk’. Zijn jullie soms aangesteld om mij in
toom te houden? Mocht dat het geval zijn, hoop ik dat dát contract voor onbepaalde
tijd is.
Beste ICPE collega’s,

Het was me een genoegen onderzoek te mogen doen aan jullie zijde. Bedankt
voor de leuke en leerzame tijd!
Dear Charlotte, Andreas, Karen and all other Aarhus collegues,

The basement sounds like a horrible place but was in fact extremely ‘hyggelig’.
Many thanks for the warm welcome, the great supervision, and the nice and inspiring

Dankwoord
conversations during the ‘tea and sweets’ moments. It was a pleasure to get to know
you and learn with and from you.
Leukste ouders,

Jullie hebben je de afgelopen twee jaar geamuseerd afgevraagd waar ik nou he-lemaal mee bezig was. Nou, zie hier het resultaat. Niet echt gaan lezen hoor. Deze
pagina heet nou eenmaal het dankwoord en is daarmee een mooie gelegenheid om
jullie te vertellen dat het een goed gevoel is dat ik altijd kan rekenen op jullie
onvoorwaardelijke liefde, trots en humor. Karin en Peter, ook jullie bedankt voor jullie
oneindige enthousiasme en hulp. Ik zal vragen of Maud plaats kan nemen in de corona
zodat jullie als nieuwe grootouders allen een beetje bij de les blijven.
Lieve vrienden,

Uitdrukkelijk niet bedankt voor jullie onbegrensde interesse (‘Eh Irm, mijn
moeder vraagt wat je onderzoekt, geef me even een steekwoord’), en motiverende
speeches (‘Promoveren, jij, maar dat is toch hartstikke saai!?’). Zelfs toen ik dit
proefschrift daadwerkelijk na twee jaar wist in te dienen bleven de reacties ietwat lauw.
Het duurde gelukkig maar even voor ik besefte dat jullie allen wel degelijk trots op me
zijn, maar dat gewoon niemand van jullie had getwijfeld aan een succesvolle afloop.
Daarom wél bedankt voor jullie vertrouwen in mij.
Lieve Hobbe,

Je bent mijn geheime wapen. Samen met jou is alles een feest. Behalve met
handletsel een proefschrift aftypen, dat was gewoon afzien.
Lieve Maud,

Fantastisch dat je er bent. Je bent met gemak het meest geslaagde product van
het jaar. Mocht ik nooit meer helemaal cognitief herstellen van de zwangerschap en
het borstvoeding geven, hier het bewijs dat je moeder ooit wel in staat was hele zinnen
te formuleren
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