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DANKWOORD
DANKWOORD

Het schrijven van een proefschrift is een uitdaging. Een “wedstrijd”, waarin goede momenten worden 

afgewisseld met tegenslagen. Een wedstrijd, weliswaar zonder directe tegenstander, maar waarbij 

een overwinning alleen is te behalen met een goed team. En daarom wil ik bij deze alle mensen 

bedanken die mij op enig moment in de afgelopen jaren hebben geholpen bij het schrijven van dit 

proefschrift. Ik ben trots op deze overwinning maar zonder jullie was het niet mogelijk geweest. 

Prof. dr. R.P. Stolk, beste Ronald, bedankt voor alles. Je hebt deze wedstrijd perfect geleid. Je liet 

doorspelen waar mogelijk, maar greep in en floot af als het nodig was. Bedankt voor alle geboden 

mogelijkheden. Ik heb ontzettend veel van je geleerd en ik weet nu hoe leuk en uitdagend de 

wetenschap kan zijn. Ik zal Groningen en de afdeling Epidemiologie echt gaan missen, maar zoals 

je weet de NS niet.

Dr. A. Postma, beste Liedeke, toen ik in 2005 bij jou begon met mijn eerste onderzoeksproject kreeg 

ik de kans een project helemaal vanaf het begin op te zetten. Van METc aanvraag tot het uiteidelijk 

schrijven van een paper, ik heb het allemaal samen met jou mogen doen en ik heb hier erg veel van 

geleerd. Bedankt voor de geweldige samenwerking en voor alle leuke momenten daarnaast.

Tevens wil ik prof. dr. W.A. Kamps en prof. dr. P.J.J. Sauer bedanken voor het meedenken over het 

onderzoek en het commentaar op de stukken.

Dr. A.H. Wijga, beste Alet, ondanks de afstand tussen Bilthoven en Groningen verliep onze 

samenwerking prima. Bedankt voor je altijd even snelle en goede commentaar op mijn stukken. Dr. 

S. Scholtens, beste Salome, onze samenwerking begon in Bilthoven en gelukkig konden we deze in 

Groningen voortzetten. Bedankt voor al je hulp en praktische tips bij het verwerken van de PIAMA 

data en bovenal bedankt voor de fijne samenwerking. 

Tevens wil ik alle andere co-auteurs van de PIAMA groep bedanken voor hun bijdragen aan de twee 

PIAMA papers. Ook Ada en Marieke wil ik bedanken. Ada, de databases waren altijd perfect in orde, 

super! Marieke, bedankt voor je snelle reacties op mijn praktische vragen. En natuurlijk wil ik ook 

alle andere mensen die betrokken zijn geweest bij de dataverzameling van PIAMA enorm bedanken 

voor al hun inzet. 

Prof. dr. H. Snieder, beste Harold, bedankt voor al je enthousiasme en voor je kritische maar altijd 

opbouwende commentaar op de stukken. Dr. I.M. Nolte, beste Ilja, genetische epidemiologie was 

even een andere tak van sport maar mede dankzij jouw hulp en uitleg heb ik er aardig een weg 

in kunnen vinden. Bedankt daarvoor. Prof. dr. Wolffenbuttel, bedankt voor uw klinische blik op de 

LifeLines paper en het beoordelen van het manuscript. En ook alle andere mensen die zich hebben 
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ingezet voor de dataverzameling van LifeLines, heel erg bedankt! 

“Tevens wil ik graag prof. dr. C. von Birgelen en de arts-onderzoekers van de afdeling Cardiologie 

van het Medisch Spectrum Twente bedanken voor de fijne samenwerking en de leuke tijd.

Uiteraard wil ik ook een aantal andere mensen van de afdeling Epidemiologie bedanken. Hans 

Burgerhof, Hans, bedankt dat ik altijd bij je terecht kon voor vragen over statistische analyses, jouw 

manier van uitleggen maakt (bijna) alles begrijpelijk. Aukje, Petra en Gert, bedankt voor jullie hulp 

bij allerlei praktische zaken. 

Eryn, Li, Anna, Silvia en Jelle, bedankt voor alle gezelligheid! Mireille, bedankt voor onze geweldige 

tijd op kamer E4.29. Hiltje, bedankt voor de geboden kans om mee te werken aan de Cochrane 

Review. Het was een immense klus, maar ik denk dat we trots mogen zijn op het resultaat. Bedankt 

voor je gastvrijheid en je vriendschap! Ingrid, we hebben een super leuke tijd gehad tijdens al onze 

tochtjes door het prachtige Drenthe. De samenwerking was altijd prima: ik achter het stuur en jij 

klaar voor het betere “prikwerk”, zo vormden we een goed team. Bedankt hiervoor, maar vooral 

bedankt voor al je steun, je vriendschap en alle gezellige momenten. Ik hoop dat er nog vele zullen 

volgen. 

Lieve Lindsay, Marlijn, Marieke en Marloes, bedankt dat jullie al zoveel jaren mijn vriendinnen zijn. 

Ondanks de afstand weet ik dat we er altijd voor elkaar zullen zijn! 

Lieve Linda R. en Linda van der M., ook jullie wil ik heel erg bedanken voor alle steun in de afgelopen 

jaren. Ik wil ook graag de vrienden uit Winterswijk bedanken voor de immer aanwezige belangstelling 

en interesse. En ik wil de dames van Fc Trias bedanken voor de broodnodige momenten van afleiding 

en ontspanning, en in het bijzonder Hetty voor je altijd luisterend oor. 

Lieve Hans en Marian bedankt dat jullie altijd voor ons klaar staan. Ik heb het enorm getroffen met 

zulke geweldige “schoonouders”. 

Marieke, lieve zus, het is ongelooflijk fijn te weten dat je altijd naast me staat, ook de 13e. Bedankt 

voor alles, ik kan me geen betere grote zus wensen. 

Lieve Janeck, broer(tje), bedankt voor de mogelijkheid je overal achterna te reizen, dat heb ik met 

veel plezier gedaan en ik heb ervan genoten. Ik weet dat ondanks de afstand ook jij er altijd voor 

me zult zijn.

37972_SOV-Proefschrift-hfdst.1.indd   117 27-05-2011   09:49:56



Determinants of HbA1c in non-diabetic children and adults

DANKWOORD
DANKWOORD

Lieve pap en mam, beste “buren”,  jullie hebben me altijd enorm gesteund en me alle kansen 

gegeven om mijn talenten te ontwikkelen. Ik ben jullie daar ontzettend dankbaar voor. 

Wij gaan jullie, Bo, en de extra voorraadkast erg missen.

Lieve Ferdi, jij bent er altijd voor mij! Bedankt voor je oneindige hoeveelheid liefde, steun en 

relativeringsvermogen. Zonder jou had ik dit nooit gekund! 
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