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Dankwoord
 

 

Het zit erop; mijn proefschrift is af. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die hier de 

afgelopen jaren op wat voor manier dan ook aan heeft bijgedragen.  

Ten eerste wil ik mijn promotores Prof. Dr. Menno Reijneveld en Prof. Dr. Ute Bültmann 

bedanken voor hun supervisie. Beste Menno, ik wil je bedanken voor je scherpe feedback, 

kritische blik, en de prettige samenwerking. Beste Ute, jou wil ik natuurlijk ook bedanken 

voor je kritische feedback, maar ook voor je enthousiasme en het stimuleren van mijn 

bezoek aan de University of Michigan School of Public Health. Daarnaast wil ik jullie beiden 

enorm bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben uitgesproken door mij de kans 

te geven dit promotieproject aan de afdeling Gezondheidswetenschappen – sectie sociale 

geneeskunde uit te voeren. Tevens wil ik jullie bedanken voor de vrijheid die ik kreeg om 

mee te werken aan projecten buiten mijn eigen promotieproject om.  

Vervolgens wil ik Prof. Dr. Carlos Mendes de Leon en Prof. Dr. Harold Snieder bedanken voor 

hun bijdrage aan dit proefschrift. Beste Carlos, ik wil je bedanken voor de mogelijkheid om 

drie maanden te werken bij het Center for Social Epidemiology and Population Health aan de 

University of Michigan School of Public Health. Ik heb een zeer inspirerende en leuke tijd 

gehad in Ann Arbor. Daarnaast heeft jouw kritische feedback mij regelmatig uitgedaagd en 

daar wil ik je dan ook voor bedanken. Beste Harold, jou wil ik bedanken voor de prettige 

samenwerking en de expertise die je inbracht bij het schrijven van de artikelen die raken aan 

de genetische epidemiologie. Je nam altijd de tijd om artikelen rustig te bespreken en daar 

ben ik je dankbaar voor. 

Ook wil ik de leden van de leescommissie, Prof. Dr. A. Burdorf, Prof. Dr. K. Stronks, en Prof. 

Dr. G.J. Navis hartelijk bedanken voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift.  

De afgelopen jaren heb ik op verschillende projecten met veel plezier samen mogen werken 

met Dr. Salome Scholtens, Dr. Nynke Smidt en Peter van der Most. Beste Salome, jou wil ik 

bedanken voor de mogelijkheid om mee te werken aan het Cohort Profile van Lifelines en 

voor de samenwerking tijdens het schrijven van onze review over participatie in biobank 

studies. Het was een enorme klus maar mede dankzij jouw hulp hebben we dit project tot 

een goed einde kunnen brengen. Beste Nynke, tijdens een groot deel van mijn 

promotietraject heb ik het voorrecht gehad om buiten mijn eigen project om met jou samen 

te mogen werken. Ik wil je bedanken voor je kritische feedback en enorme hulp bij het 

 

 

schrijven van de bovengenoemde review, maar vooral ook voor je enthousiasme en je 

interesse in mij als persoon. Beste Peter, jij hebt me enorm geholpen met de berekening van 

de genetische risicoscore voor type 2 diabetes. Hartelijk dank hiervoor.  

Natuurlijk wil ik alle huidige en voormalige collega’s van de afdeling 

Gezondheidswetenschapen bedanken voor de leuke en leerzame tijd. Helaas kan ik niet 

iedereen persoonlijk bedanken maar een aantal mensen kan ik hier niet anoniem laten. 

Karin, bedankt voor alle gesprekken waarin we zowel positieve als negatieve ervaringen 

konden delen, de lunchwandelingen, koffie-rondjes en vele andere gezellige momenten. 

Hopelijk kunnen we nog eens samenwerken op een mooi project, gezelligheid en resultaat 

gegarandeerd! Heleen, sinds kort kamergenoot, bedankt voor alle gesprekken tussen het 

werk door, de lunchwandelingen en de samenwerking op wederom een mooi artikel van je! 

Nog even en dan vieren we jouw promotie. Hardy, jij hebt me vanaf de eerste dag 

opgevangen. Daarvoor wil ik je bedanken. Ik heb onze vrijdagmiddagborrels zeer 

gewaardeerd en ik ben blij dat we dit soms nog eens overdoen in het weekend. Loes, 

“drinking buddy en fiets taxi”, door jouw gezelligheid bleven we regelmatig als laatste op het 

terras over. Je bent een enorm positieve factor op de afdeling en ik hoop dat je nog lang 

blijft. Sandra, jij hebt me de mogelijkheid gegeven na mijn officiële promotietraject nog een 

tijdje aan te blijven en daar ben ik je enorm dankbaar voor. Ik hoop dat ik dat vertrouwen op 

een dag kan terugbetalen. Bedankt voor de prettige samenwerking. Danielle, jij was altijd in 

voor een praatje om 08:00 voordat de rest van de afdeling binnendruppelde. Dat was voor 

mij altijd een goed begin van de dag. Dear Priya and Yeshambel, I’ve really enjoyed our time 

together in room 612. It has been a pleasure working with you and I’m happy to call you my 

friends. Special thanks go out to everyone at the Center for Social Epidemiology and 

Population Health and to my former roommates Steve, Chelsea, Asher, Rahul, and Dave. 

Thank you all for making my time in Ann Arbor so enjoyable.   

Marjolein, Fleur, Simone, Femke en Anouk; dames van de LCD. Het is altijd gezellig om 

samen met jullie een hapje te eten en bij te praten over onze projecten. Ik hoop dat we dit 

nog lang blijven doen.  

Iemand die niet in mijn dankwoord mag ontbreken is Dr. Hanneke Wijnhoven. Beste 

Hanneke, hoewel jij niet betrokken bent geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift 
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heb je mijn interesse in wetenschappelijk onderzoek wel een enorme boost gegeven tijdens 

de periode dat ik bij jou stage heb mogen lopen. Jij bent degene geweest die mij heeft 

begeleid tijdens mijn eerste stappen in het wetenschappelijk onderzoek. Zonder jou 

inspirerende voorbeeld was ik misschien nooit begonnen aan dit project. Ik hoop dan ook 

dat we in de toekomst weer eens kunnen samenwerken.  

Papa en mama, bedankt voor jullie steun en relativering. Zonder jullie was ik nooit zover 

gekomen. Jullie hebben me altijd gesteund en gestimuleerd om te studeren en mijn grenzen 

hierin op te zoeken. Deze dag is natuurlijk ook voor jullie; geniet ervan! Myrthe, jij natuurlijk 

ook bedankt voor je interesse en positieve instelling. Familie, schoonfamilie en vrienden; 

helaas kan ik hier niet iedereen persoonlijk bedanken maar allemaal ontzettend bedankt 

voor alles dat iets maar ook niets met dit proefschrift te maken heeft. Tom, Remon, Emiel, 

Elke, Emma; jullie wil ik nog apart benoemen. Bedankt voor de gezellige reisjes, avondjes 

stappen, biertjes, BBQ’s, etentjes, en de vriendschap. Tom en Priya, bedankt dat jullie hier 

vandaag naast mij staan als paranimf. Ik had het niet anders willen zien.  

Dan rest mij nog één persoon te bedanken. Lieve Tamar, in de bijna twaalf jaar dat wij 

samen zijn hebben we het nodige samen meegemaakt. Veel mooie momenten zoals het 

afronden van de middelbare school, afstuderen, samenwonen, mooie vakanties, en nog veel 

meer. Helaas zijn er ook veel moeilijke momenten geweest. Desondanks heb je mij altijd 

gesteund. Verhuizen naar Zwolle, mij ondanks de moeilijke situatie de ruimte geven om naar 

Ann Arbor te gaan en alsof dat nog niet genoeg was heb je ook nog eens al mijn presentaties 

ténminste één keer aangehoord en van feedback voorzien. Ik ben je dankbaar voor je steun 

en liefde. Samen zijn we al ver gekomen en hand in hand lopen we ook vanaf hier verder. Ik 

hou van je.  
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