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Niet	te	geloven,	het	is	gelukt!	Mijn	boekje	is	af	en	dat	was	nooit	gelukt	zonder	de	hulp	van	
een	heel	aantal	mensen.	Daarom	wil	ik	iedereen	bedanken	die	mij	ondersteund	heeft	om	dit	
prachtige	doel	te	bereiken.	Een	aantal	mensen	wil	ik	graag	in	het	bijzonder	noemen.	Ik	hoop	
van	harte	dat	ik	niet	iemand	vergeten	ben	in	dit	dankwoord.

Allereerst	wil	ik	de	ouders	en	kinderen	bedanken,	die	aan	dit	onderzoek	hebben	meegedaan.	
Zonder	het	invullen	van	de	vragenlijsten	was	het	niet	mogelijk	geweest	het	tweede	deel	van	
dit	proefschrift	te	schrijven.

Prof.	dr.	H.J.G.	Bilo,	beste	Henk,	ik	weet	nog	goed	dat	ik	in	de	oudbouw	bij	jou	op	de	deur	
klopte,	omdat	ik	zo	graag	een	keer	“een	onderzoekje”	wilde	doen.	Daar	begon	mijn	lange	
weg	naar	dit	geweldige	eindresultaat.	Misschien	ben	ik	wel	een	van	de	langstzittende	pro-
movendi	in	jouw	carrière.	Met	geduld	heb	jij	mij	erdoorheen	geloodst,	je	had	begrip	dat	het	
niet	zo	vlot	ging	en	hield	rekening	met	mijn	werk	en	mijn	gezin.	De	EASD	in	Lissabon	was	
voor	mij	heel	bijzonder,	net	een	grote	gezellige	familie	met	Henk	als	pater	familias	en	een	
uitzwaaiende	Corrie	op	het	balkon.	Er	zijn	grote	databanken	in	computers	waar	ik	gebruik	
van	heb	gemaakt,	maar	de	databank	in	jouw	hoofd	is	grootser	en	ik	ben	erg	dankbaar	dat	ik	
daarvan	gebruik	heb	mogen	maken.

Prof.	Dr.	P.L.P.	Brand,	beste	Paul,	wat	ben	jij	een	ongelooflijk	fijne	begeleider	en	wat	heb	jij	
mij	een	eindsprint	laten	maken.	Af	en	toe	werd	ik	er	bijna	gek	van,	dan	was	ik	zo	blij	dat	ik	
eindelijk	weer	eens	een	stuk	naar	je	had	opgestuurd,	maar	kreeg	het	binnen	enkele	uren	al	
weer	gecorrigeerd	en	voorzien	van	commentaar	terug.	Hoe	doe	je	dit	toch?	En	dan	niet	te	
vergeten	hoe	jij	mij	altijd	weer	positief	en	vol	goede	moed	motiveerde	om	verder	te	gaan.	
Jouw	gave	om	positief	te	begeleiden,	moeilijke	dingen	simpel	te	maken,	is	geweldig.

Dr	Kleefstra,	beste	Nanno,	nadat	ik	bij	Henk	zijn	overvolle	kamer	met	boeken	was	binnen	
gegaan,	ging	ik	met	jouw	emailadres	de	deur	uit.	Wat	ben	ik	daar	dankbaar	voor.	In	eerste	
instantie	heb	je	mij	geholpen	met	een	review	artikel	over	metformine	bij	kinderen	met	type	
1	diabetes	mellitus	voor	 in	het	NTVG	maar	daar	bleef	het	niet	bij.	Vele	uren	hebben	we	
samen	gewerkt	met	tussendoor	een	kop	koffie,	even	bijkletsen	en	weer	verder	aan	de	slag.	
Één	kop	koffie	zal	ik	nooit	meer	vergeten.
Een	vraag	aan	jou	resulteerde	altijd	in	een	tegenvraag,	waardoor	jij	mij	dwong	om	verder	

na	te	denken.	Kritisch,	stimulerend	en	motiverend	en	altijd	met	het	geloof	in	deze	dag	voor	
mij!	Het	was	een	lange	waardevolle	weg,	dank	je	wel.
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Dr	Groenier,	beste	Klaas,	bedankt	voor	de	privélessen	statistiek.	Vol	trots	stuurde	ik	je	mijn	
eerste	syntax	en	gegevens	uit	mijn	databestand	in	SPSS	na	advies	van	jou.	Direct	kreeg	ik	
antwoord:	‘Heel goed! Horatius schreef al: alles is moeilijk tot het gemakkelijk wordt.’	Ik	ben	
dankbaar	voor	je	hulp	keer	op	keer.

Alle	mede	auteurs,	waaronder	Peter	van	Dijk,	Hans	van	Hateren,	Eelco	Schroor,	Henk	Veeze,	
Maarten	Reeser	en	Lisette	Gusdorf	wil	ik	bedanken	voor	hun	kritische	blik	en	aanvullende	
inbreng	op	mijn	manuscripten.

Prof.	Dr.	T.P.	Links,	Prof.	Dr.	A.A.E.	Verhagen,	Prof.	Dr.	J.M.	Wit	wil	ik	bedanken	voor	het	zitting	
nemen	in	de	leescommissie	en	voor	het	goedkeuren	van	mijn	proefschrift.	Jan	Maarten,	mijn	
opleider	tot	kinderarts	en	nu	vele	jaren	beoordelaar	van	mijn	proefschrift.

Diabetesteam	Deventer,	kinderdiabetes	verpleegkundigen	Miranda	en	Hanneke	en	de	kin-
derartsen	Evelien	en	Carin,	dankzij	jullie	hulp	en	het	werven	van	kinderen	voor	mijn	onder-
zoek	ben	ik	tot	zo’n	mooi	aantal	gekomen.	Diabetesteam	Zwolle,	mijn	collega’s	Loes	en	Luc	
en	de	kinderdiabetes	verpleegkundigen	Mariska,	Esther,	Hilma	en	Vanja,	zonder	jullie	hulp	
had	ik	nooit	voldoende	kinderen	in	mijn	studie	kunnen	includeren	en	dank	voor	het	uitlezen	
van	de	pompen	en	het	achterna	jagen	van	de	vragenlijsten	als	deze	niet	direct	ingeleverd	
waren.	Ik	vind	dat	wij	een	prachtig	diabetesteam	hebben!

Mede-onderzoekers	van	het	Diabetes	Kenniscentrum.	Ik	heb	veel	fijne	en	gezellige	mensen	
langs	zien	komen	de	afgelopen	jaren	op	de	donderdagen	op	het	kenniscentrum,	Peter,	Laura,	
Hans,	Steven,	 Ilse,	Gijs,	Hanneke.	Uiteindelijk	bleven	Leonie	en	 ik	alleen	over	en	dat	was	
supergezellig.

Paranimfen
Lieve	Martine	allerbeste	vriendinnetje,	getuige	bij	mijn	huwelijk	en	nu	mijn	paranimf.	Wat	

wij	samen	hebben	is	met	geen	woorden	te	beschrijven.	Een	onvoorwaardelijke	vriendschap,	
trouw	en	er	zijn,	als	ik	je	nodig	heb.	Dank!

Lieve	Bernard,	lieve	grote	broer,	Hoe	fijn	is	het	om	een	grote	broer	te	hebben	zoals	jij.	Dank	
voor	het	doorlezen	delen	van	dit	boekje	Het	voelt	veilig	om	jou	naast	mij	te	hebben	op	deze	
bijzondere	dag.	Ik	weet	dat	je	er	altijd	voor	mij	bent.

Lieve	papa	en	mama,
Wat	ben	ik	gelukkig	dat	jullie	hier	zijn!	Ik	weet	hoe	trots	jullie	zijn,	maar	ik	ben	trots	op	

jullie.	Door	jullie	hulp	en	steun	ben	ik	zo	ver	gekomen.	Toen	de	kinderen	klein	waren,	hebben	
jullie	ons	vaak	uit	de	brand	geholpen	als	er	weer	eens	één	van	de	kinderen	ziek	was	of	wij	in	
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de	vakantie	allebei	moesten	werken.	Dank	voor	jullie	steun	en	vertrouwen	in	mijn	kunnen.	
Ik	hou	van	jullie.

Als	laatste,	maar	het	allerbelangrijkste	.	.	.	mijn	gezin!
Arnoud,	grote	zoon.	Wat	ben	ik	trots	op	je.	Altijd	jouw	beschermende	armen	om	je	zusjes	

en	broertje.	Blijf	dat	doen.
Meike,	prachtige	dochter.	Ik	heb	zoveel	bewondering	voor	jou.	Wat	een	doorzetter	ben	jij.	

Dank	voor	alle	kopjes	thee.
Noortje,	stralende	dame.	Jouw	glimlach	maakt	mij	zo	gelukkig.	Dank	voor	alle	kopjes	koffie	

met	warme	melk.
Hidde,	geweldig	joch.	Misschien	heb	jij	wel	het	meest	last	gehad	van	mijn	promotie.	Op	

mijn	vrije	dagen	ging	ik	toch	“werken”	in	het	Diabetes	Kenniscentrum.	Ik	kwam	regelmatig	
later	thuis	dan	ik	had	gezegd,	maar	je	mopperde	nooit.

Lieve	Eelco,
Keer	op	keer	hielp	je	mij	door	de	dips	heen	en	maakte	je	in	een	mum	van	tijd	de	mooiste	

tabellen	voor	mij.	Trots	vertelde	 je	aan	anderen	dat	 ik	naast	mijn	werk	en	het	gezin	ook	
nog	eens	moest	laten	zien	dat	ik	kon	promoveren.	Mijn	aanleg	voor	“mapjes”	maken	in	de	
computer	maakte	jou	af	en	toe	gek	.	.	.	en	terecht.	Mijn	boekje	is	zo	mooi	geworden	door	
jouw	laatste	hand,	wat	een	werk	was	dat.	Lieve	Eelco,	er	staat	nog	veel	op	ons	programma	
om	samen	te	doen.	We	hebben	een	deal,	samen	minimaal	94	jaar	worden,	heerlijk!
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