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Het laatste hoofdstuk; EINDELIJK! Op sommige momenten in de vier jaar dat ik aan 
dit proefschrift heb mogen werken leek het alsof ik nooit aan dit laatste hoofdstuk 
toe zou komen. Terwijl ik dit schrijf besef ik me dat het dankwoord wellicht ook het 
moeilijkste hoofdstuk is om te schrijven. De totstandkoming van dit proefschrift 
is de verdienste van velen die ieder hun unieke bijdrage hebben geleverd. Om dit 
in een paar woorden te vangen is ondoenlijk. Daarom houd ik het kort en koester 
ik vooral alle mooie herinneringen, ervaringen en lessen van de afgelopen jaren.

In het bijzonder ben ik veel dank verschuldigd aan alle patiënten die bereid zijn 
geweest om belangeloos deel te nemen aan de studies.

Mijn promotores prof. dr. Thera P Links en dr. Robin PF Dullaart.

Beste Thera, de enige vraag die je mij stelde bij mijn sollicitatie was: ‘wat doe je in je 
vrije tijd?’. Met deze, soms onconventionele, benadering heb je mij gedurende mijn 
promotietraject continu laten zien dat een probleem of uitdaging altijd vanuit een 
ander perspectief benaderd kan worden. Je voortdurende interesse en toewijding 
zijn onmisbaar geweest om dit proefschrift te realiseren.

Beste Robin, alhoewel je pas later bent toegetreden tot mijn promotieteam is 
je bijdrage onmisbaar geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift. 
Naast een kritische blik, onuitputtelijke parate kennis en ongelofelijk snelle 
becommentariëring van manuscripten, heeft je kleurrijke karakter, gevoel voor 
humor en wijnkennis voor de nodige ontspanning gezorgd. Mijn dank is groot.

Veel dank gaat uit naar mijn copromotor dr. Michiel N Kerstens.

Beste Michiel, toen we elkaar ontmoetten had ik het idee dat we het wel vier 
jaar met elkaar uit zouden houden. Nou, dat is zeker gelukt! Ik heb veel plezier 
beleefd aan alle discussies die we hebben gehad over de manuscripten en studies. 
Maar, niet minder belangrijk, natuurlijk ook aan de mooie verhalen die we aan 
de bar hebben gedeeld. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je steun aan en 
geloof in mijn, soms overambitieuze, plannen en de vrijheid die ik kreeg om me 
te ontwikkelen en mijn eigen weg te vinden. Je bereidheid om altijd de puntjes 
op de i te zetten waren onmisbaar om tot dit mooie resultaat te komen.
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Naast mijn promotieteam wil ik graag een aantal mensen bedanken voor de 
prettige samenwerking de afgelopen jaren. Voor hun bijdrage aan verscheidene 
multicenter studies bedank ik prof. dr. Jaap Stoker, dr. Peter Bisschop, dr. Marelise 
Eekhoff, dr. Henri Timmers, dr. Richard Feelders, dr. Noortje van der Kleij-Corssmit, 
prof. dr. Harm Haak, prof. dr. Gerlof Valk en dr. Ronald Grooteveldman. Voor het 
beoordelen van meer dan 300 CT-scans voor niets meer of minder dan een pizza 
en een publicatie dank ik dr. Tijmen Korteweg en dr. Charlotte Haag. Voor onze 
inspirerende zoektocht naar hoe hemodynamische instabiliteit gekwantificeerd 
kan worden dank ik prof. dr. Götz Wietasch en prof. dr. Thomas Scheeren. Voor 
het doorspitten van een eindeloze hoeveelheid intra-operatieve data, en een 
gezellige bak koffie tussendoor, gaat mijn hartelijke dank uit naar Magiel, Marieke 
en Mats. Voor een relativerende en pragmatische kijk op statistiek, naast mooie 
verhalen over hele andere dingen, dank ik dr. Nic Veeger. Voor eindeloos gepruts 
met eigenhandig geprogrammeerde excel bestanden die mijn pet te boven 
gaan dank ik dr. Wim Sluiter. Voor het verwerken van vele urine steroïdprofielen 
en alle bepalingen voor de PRESCRIPT-studie dank ik dr. Martijn Vaasen, Henk, 
Josien, Jasper en alle anderen van het Bijzondere Chemie Laboratorium. Voor hun 
onmisbare bijdrage aan onder meer het urine steroïdprofiel artikel dank ik prof. dr. 
Ido Kema, dr. Helma de Jong en dr. Ineke Riphagen. Alle mede-onderzoekers van 
de SERENDIPITY studie dank ik hartelijk voor hun inzet en geduld de afgelopen 
jaren. Ik ben ervan overtuigd dat dit beloond zal worden.

Een speciale alinea reserveer ik graag om Lammie en Marga te bedanken. Dames, 
de hoeveelheid werk die jullie mij uit handen hebben genomen is enorm en zonder 
jullie hulp was dit proefschrift nog lang niet af. Geniet van jullie welverdiende 
pensioen!

Mijn dank gaat uit naar alle stafleden van de afdeling Endocrinologie van het 
UMCG. De kans die ik heb gekregen om deel uit te maken van de dagelijkse 
patiëntenzorg was uniek. De lessen die ik van jullie allen heb geleerd pas ik nog 
dagelijks toe.

I thank the members of the reading committee, prof. dr. WW de Herder, prof. dr. 
MMRF Struys and prof. dr. M Fassnacht, for their time to evaluate this thesis.

Mijn kamergenoten gedurende langere of kortere tijd: Jorien, Mark, Robert, Dineke, 
Sarah, Sandra en Thamara. Hartelijk bedankt voor de tussentijdse ontspanning 
tijdens alle inspanning!
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Mijn paranimfen Annika Berends en Karin Eijkelenkamp. Beste Annika, je 
onverzettelijkheid en doelgerichtheid zijn indrukwekkend. Gelukkig willen we 
meestal dezelfde kant op, want misschien heb je je gelijke daarin gevonden. De 
manier waarop je compromisloos weigert om je te conformeren aan rangen en 
standen siert je. Samenwerken met jou is voor mij nooit een opgave. Beste Karin, 
op een totaal andere manier ben jij even onverzettelijk en zoek je altijd je eigen 
weg. Ik bewonder dat enorm. Je relativeringsvermogen en vrolijke vibe hebben 
mij de afgelopen jaren menig keer geholpen. Het is mij een grote eer en waar 
genoegen dat jullie mij als paranimf vergezellen op deze mooie dag!

Nog nooit prijkte de naam van ons mooie dispuut in een proefschrift. Radikaal, 
bedankt voor de mooie avonturen, de onvergetelijke en vergeten momenten. 
Alea iacta est!

Lieve papa en mama, ik heb altijd mijn eigen weg gekozen en ik kan jullie niet 
genoeg bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die jullie mij hierin altijd 
hebben gegeven. Robert, broeder, de afgelopen jaren hebben we gelukkig weer 
meer dingen samen mogen beleven. Je verhalen, je raad en de discussies die 
we hebben inspireren altijd. Ashley, many thanks for the well catered retreats in 
Denmark and the linguistic advice. Lieve Jolande, Robert, Rens en Elin, hartelijk 
bedankt dat jullie altijd voor me klaarstaan en voor de gezellige uitstapjes die we 
konden maken.

Lieve Marlieke, de laatste alinea van dit proefschrift was altijd al voor jou bestemd. 
Je steun was onmisbaar en de manier waarop je mij steeds de weg wist te wijzen 
als ik verdwaald en gedemotiveerd was zal ik nooit vergeten.
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