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VOORWOORD

Velen hebben direct of indirect bijgedragen aan het tot stand komen van dit
proefschrift. Via deze weg wil ik een ieder hiervoor bedanken en een aantal
mensen in het bijzonder.

In de eerste plaats wil ik alle kinderen en hun ouders bedanken voor hun bijdrage
aan de verschillende onderzoeken. Met name de bereidheid om ’s nachts om 12 uur
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Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de promotoren, prof dr DS Postma en prof
dr GH Koëter en aan m’n co-promotor dr WMC van Aalderen.
Beste Dirkje, bedankt voor je persoonlijke en enthousiaste begeleiding van het
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enthousiasme, gastvrijheid en relativerend vermogen hebben mij enorm
aangesproken. Dank voor alles!
Ook gaat mijn dank uit naar de medewerkers van de afdeling Kinderlongziekten
van de Beatrix Kinderkliniek voor hun betrokkenheid en hulp bij het onderzoek.
Dank aan de medewerkers van de afdeling en het laboratorium voor Allergologie.
Twee wil ik speciaal noemen: Dorothea de Reus en Sicco van der Heide. Door, je
hebt mij geleerd hoe je ’wetenschappelijk moet stofzuigen’ en hoe de stofmonsters
geanalyseerd moeten worden. Bedankt voor alle huis- en schoolbezoeken in de
noordelijke vijf provincies en het verwerken van de resultaten. Sicco, jouw kennis
inzake ’de huisstofmijt’ zijn van belang geweest voor de praktische uitvoering van
de experimenten en het schrijven van de manuscripten.
Betsy van der Belt-Gritter van het laboratorium Longziekten wil ik graag bedanken
daar zij bij nacht en ontij klaar stond om de buisjes bloed in ontvangst te nemen en
vervolgens ’gewoon’ doorwerkte totdat alle monsters verwerkt waren. Nadat we dit
bijna 50 weken hadden gedaan kon je weer op normale uren in het lab aanwezig
zijn.
Uiteraard zijn bij het schrijven van de diverse artikelen mede-auteurs betrokken die
ik allen dank voor hun bijdrage.
Het plezierige contact met mijn collega fellows van de Kinderlongziekten en
Longziekten heb ik zeer gewaardeerd. Allen bedankt voor de fijne samenwerking.
Erica en Petra van het secretariaat Longziekten, bedankt voor jullie hulp.



De promotiecommissie dank ik voor het kritisch beoordelen van dit proefschrift.
Prof dr HSA Heymans, beste Hugo, bedankt voor de steun tijdens het schrijven van
dit proefschrift. Prof dr K Knol, ook dit proefschrift heeft een stelling over roken.
Prof Silverman, thank you for participating the reading committee and your visit to
Groningen.

Tenslotte dank ik mijn ouders voor de gelegenheid de ze mij boden om te studeren.
De belangstelling voor ons werk en steun in de afgelopen jaren hebben wij zeer op
prijs gesteld.
Camiel, het waren roerige maar fijne jaren. Heel fijn dat we samen kunnen
promoveren. Colin en Babette, bedankt voor het mooie kunstwerk dat jullie
maakten voor dit proefschrift.
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