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Dankwoord

Bij geen van de hoofdstukken uit dit proefschrift ben ik zo vaak opnieuw begonnen als 
bij het dankwoord. Dit met name omdat zoveel mensen hebben bijgedragen aan dit 
proefschrift. Daarom wil ik ook de mensen die niet in het bijzonder hieronder worden 
genoemd bedanken voor hun bijdrage. Graag had ik ook individueel alle proefpersonen 
aan mijn onderzoek willen bedanken, velen van u hebben op mij een diepe indruk 
gemaakt. Zonder jullie bijzondere bijdrage had dit onderzoek niet uitgevoerd kunnen 
worden. Ik ben u hiervoor zeer dankbaar! 

Beste Wim, van alle mensen die wel in het bijzonder genoemd worden wil ik jou als 
eerste bedanken, hoe kan het ook anders! Wat zal ik je af en toe met je handen in het 
haar hebben doen zitten. Zeker in de tijd dat zaken niet zo liepen als ik graag had gezien. 
Ik wil je bedanken voor alle tijd en tomeloze energie die je in mij en in dit project hebt 
gestoken. Bijzondere waardering heb ik voor het feit dat jij te allen tijde er vertrouwen in 
leek te houden dat de dag van vandaag eens zou komen. Je hield mij scherp en schuwde 
er niet voor om in duidelijke woorden aan te geven als het resultaat te lang op zich liet 
wachten dan wel dat het je niet zinde. Dankzij jouw belangrijke rol mag ik hier vandaag 
staan. Enorm bedankt Wim!

Hans ook jou wil ik hartelijk en uitgebreid bedanken voor je hulp. Allereerst bij de 
opzet en het bedenken van de Doxycycline studie. Maar ook later bij het schrijven van 
de manuscripten wist je scherpe vragen te stellen die het eindresultaat zeker hebben 
verbeterd! Dank hiervoor.

Ook een woord van dank aan mijn officiële promotor professor Van der Werf. In de 
begin fase hebben we vrij weinig contact gehad, maar het laatste jaar frequenter. Dank 
voor de begeleiding, en met name de gesprekken die veel van mijn zorgen rondom de 
promotie wegnamen. 

Paul van der Valk bedankt voor het meedoen aan de CATCH studie. Doordat er in het 
Medisch Spectrum Twente patiënten geïncludeerd konden worden werd de CATCH 
een multicenterstudie en was de studie ook nog eerder gevuld, bedankt! Graag wil ik ook 
mijn dank uitspreken naar Joyce en Marcel, medewerkers op het trial bureau van het 
MST, bedankt voor hun ondersteuning en het verzamelen van alle data. 

Gerdien, Els en Floris, dank voor het uitlezen van alle low-dose CT’s! Dit is een 
behoorlijke klus geweest voor allen en ik wil jullie danken voor jullie inzet hierbij. Nu 
nog samen het artikel publiceren! 



Chapter 11

166

Marianne en Margreet Schoorl, dank het verrichtten van alle metingen voor de CATCH 
studie en de Doxycycline studie. Zonder jullie hulp en inzet was dit niet mogelijk 
geweest. Het meedenken over of het zinvol was om bepaalde bepalingen te doen en 
vervolgens uitzoeken hoe deze bepaling gedaan kon worden, heeft mijn werk aanzienlijk 
makkelijker gemaakt. Dank daarvoor! Als het gaat om het verzamelen van materiaal dan 
wil ik ook graag Lida bedanken voor haar hulp bij de doxycycline studie. De sputum 
inductie is een behoorlijke uitdaging geweest! 

Ook mijn directe research collega’s wil ik bedanken. Ruud, Maarten en Nick, we hebben 
mooie en minder mooie dingen samen meegemaakt en veel van elkaar mogen leren. De 
laatste tijd hebben we elkaar minder gesproken, het zal ook wat met afstand te maken 
hebben!

Alle Alkmaarse longartsen wil ik graag bedanken voor hun praktische hulp en 
medewerking. Met name wil ik Casper de Graaf noemen. Casper veel dank voor jouw 
begeleiding en betrokkenheid. Jij was degene die naast Wim zeer betrokken is geweest 
bij de studie en bij mij als persoon. Ik wil je daar hartelijk voor danken. Daarnaast wil 
ik nog een kort woord richten tot Alle Welling. Helaas heeft jouw uitspraak “een goede 
doctor maakt nog geen goede dokter” de stellingen niet gehaald. Desalniettemin denk 
ik wel dat je gelijk hebt! Maar het maakt je wel een andere dokter, althans zo heb ik het 
ervaren.

Graag wil ik ook alle medewerkers, verpleegkundigen, arts-assistenten bedanken voor 
hun medewerking. Met name de baliemedewerkers van afdeling 317, Dorine, Deliana, 
Aletta en Roswitha zonder jullie inzet en betrokkenheid was het niet gelukt.
 
Beste Tjeerd, statistiek…..toen ik aan dit traject begon had ik nauwelijks notie van wat 
een p-waarde was. Dankzij jouw bezielend onderwijs en begeleiding wist jij mij al snel 
te enthousiasmeren voor jouw “voetbalteam” aan statistici, McNemar, Wilcoxon, Mann-
Whitney, Kruskal-Wallis etc. Ook toen je niet meer werkzaam was bij het NWZ mocht 
ik nog steeds contact met je opnemen en je bevragen over statistiek. Dank daarvoor. 
Uiteindelijk is jouw werk overgenomen door Jeroen Doodeman, ook jou, Jeroen, wil ik 
graag op deze manier bedanken voor je hulp. 

Daarnaast wil ik graag de revalidatieartsen van MUMC+/Adelante bedanken voor het 
feit dat ik de ruimte heb gekregen om afgelopen 3 jaar mijn proefschrift af te maken.
 
Ook gaat mijn dank uit naar de hoogleraren Prof J.M. Prins, Prof A.W. Friedrich en 
Prof. P.J. Wijkstra, voor het beoordelen van het manuscript; en voor de voltallige leden 
van de corona voor het zitting nemen in de promotiecommissie. 
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Dan al mijn goede vrienden, sinds onze verhuizing naar Maastricht was het contact 
helaas al wat minder. Maar de laatste periode heb ik mij afgezonderd, en mij geen feestjes 
of andere afleiding gegund. Daardoor heb ik jullie niet zo vaak kunnen spreken als ik 
graag had gewild. Ik zie uit naar alle mooie tijden die in de toekomst weer gaan komen. 
Een speciaal dank voor mijn paranimfen Frank en Wouter. We kennen elkaar uit het 
eerste jaar van de studie en ik vind het fantastisch dat jullie hier vandaag aanwezig willen 
zijn om mij bij te staan!

Lieve Ria, jou wil ik bedanken voor het ontwerp van de cover! Ik weet dat je een 
getalenteerd schilder bent, maar dit overtrof alle verwachtingen! Daarnaast wil ik ook 
jou en Joep bedanken voor jullie belangstelling! Beste Peter, helaas ben je niet meer 
onder ons om getuige te zijn van dit moment, ik wil ook jou danken voor je interesse 
die je altijd toonde voor het werk waar ik mee bezig was.

Lieve Pap en Mam. Al vanaf het begin van mijn schoolcarrière hebben jullie mij met 
raad en daad bijgestaan en een fijn en warm nest gegeven! Nooit was iets te veel, zonder 
jullie support was ik nooit zo ver gekomen. Dank jullie wel!! Ook wil ik mijn zus Niesje 
bedanken voor haar interesse en steun door de jaren heen. Het is goed te weten dat ik 
een zus heb bij wie ik altijd terecht kan. Op mijn afstuderen gaf jij mij een glazen pot 
met het opschrift: “droom niet je leven, leef je dromen”, dat heb ik ter harte genomen!

Lieve Jel, jou wil ik ontzettend bedanken! Zonder jou was deze onderneming uitgelopen 
op een mislukking! Dankzij jouw structuur en planvaardigheid kreeg ik tijd om 
te werken. Ik zal niet altijd de makkelijkste zijn geweest, met name als ik met mijn 
hoofd in gedachten was! Daarom dank voor je liefde en (engelen)geduld, jij bent een 
gigantische steun en mijn lieveling! Tot slot Lise-Lotte en Rose-Marijn, wat zorgen jullie 
voor heerlijke afleiding en relativering na een lange dag werken! Ik houd van jullie en ik 
hoop dat we nog lang van elkaar mogen genieten!   
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