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DANKWOORD (Acknowledgments) 

 

Naast alle deelnemers aan mijn onderzoeken, zonder wie dit proefschrift nooit tot 

stand zou zijn gekomen, wil ik een aantal personen in het bijzonder bedanken. 

 

Hooggeleerde heer, Prof. dr. B. van der Lei, beste Berend. Ik wil je bedanken voor 

het onmetelijke enthousiasme waarin jij mij vanaf het allereerste begin hebt weten 

mee te slepen. Al tijdens onze eerste afspraak begin 2012, om te brainstormen 

over potentiële onderzoeken, sprak jij over ‘het boekje’, wat mij het vertrouwen 

gaf dat deze promotie er ooit zou komen. 

 

Weledelzeergeleerde heer, Dr. W.B.W.H. Melenhorst, beste Wynand. Bedankt 

voor de kans die jij mij hebt geboden om deel te mogen uitmaken van de 

Arnicastudie. Daarnaast gaf jouw heldere blik als ‘buitenstaander’ op mijn 

onderzoeken in de Bergman Clinics vaak weer stof tot nadenken, wat mijn 

artikelen naar een hoger niveau heeft gebracht. 

 

Geachte leden van de leescommissie, Prof. dr. M.F. Jonkman, Prof. dr. R.R.W.J. van 

der Hulst en Prof. dr. A.D.A. Paridaens. Hartelijk dank dat u in de commissie wilde 

zitten om mijn promotieonderzoek te beoordelen.  

 

Prof. dr. P.M.N. Werker, beste Paul. Mijn dank is groot dat je mij de kans hebt 

geboden om het onderzoek op ‘mijn manier’ te doen. Je nam mij aan voor de 

opleiding, zonder dat er ook maar één artikel reeds was gepubliceerd. Een risico 

dat je gelukkig hebt durven nemen! 

 

Dr. M.W. Stenekes, beste Martin. Bedankt voor je behulpzaamheid, maar ook de 

kritische noot die je regelmatig plaatste bij mijn onderzoeksopzetten, statistische 

analyses of resultaten. 

 

Drs. I.S. Krabbe, lieve Irene. In tegenstelling tot vele anderen had jij van meet af aan 

het volste vertrouwen in een goede afloop van mijn onderzoeken. Ook was jij 
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degene die mij al tijdens mijn co-schappen in 2012 aanmoedigde om te solliciteren 

naar een opleidingsplek. Met veel plezier heb ik ook van je privéleven deel mogen 

uitmaken als oppas van jouw kinderen Lara, Merijn en Margit en kon ik leuke 

discussies voeren met je man Christiaan. 

 

Beste Marieke Dreise. Toen ik in 2012 met een onderzoeksvoorstel bij jou kwam, 

wist ik (gelukkig) niet wat me allemaal nog boven het hoofd hing. Gelukkig hielp jij 

mij met mijn eerste aanvraag bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie en stond 

me met raad en daad bij toen ik het zelfde proces bij de tweede en derde aanvraag 

opnieuw moest doorlopen. 

 

Beste Rosanne Lanting, Sophie Post, Dieuwke Broekstra, Anna Randag, Evert-Jan 

ten Dam, Joep Willemsen, Sanne Molenkamp en Denise van Exsel. Als collega-

onderzoekers begrijpen jullie als geen ander wat ik heb doorgemaakt in de aanloop 

naar dit proefschrift toe. De frustraties bij statistische analyses, maar ook de 

vreugde en blijdschap als een artikel werd geaccepteerd. Bedankt voor de 

gezelligheid die we deelden op de onderzoekerskamer en het luisterend oor dat 

jullie mij zo nodig boden. 

 

Beste Michel, Eddy, Daphne, Marina, Stephanie, Tine, Suzan, Susanne, Alie, Aly, 

Ellen, Sabine, Grietje, Simone, Sophie, Rose, Alinda, Lisa, Jessica, Manja, Annika en 

Frans. Bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid bij mijn onderzoeken. Zonder 

jullie hulp waren mijn onderzoeken in de Bergman Clinics Heerenveen en Zwolle 

niet mogelijk geweest. 

 

Lieve Lisette Koens, mijn beste vriendinnetje. Wij kennen elkaar al vanaf de 

middelbare school en in de jaren die volgden hebben we hoogtepunten (zoals het 

cum laude afstuderen voor ons VWO én de studie geneeskunde), maar ook 

dieptepunten (zoals mijn ziekte, operatie en herstel) meegemaakt. Jij bent er altijd 

voor me! 
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Lieve Joyce, Everhard, Nika, Luci & Roas. Joyce, in 2006 leerde ik jou kennen als 

mijn hockeycoach van Dames 2 bij GHBS. In de jaren die volgden, ben je met 

Everhard getrouwd en moeder geworden van drie heerlijke kinderen. Ik ben blij en 

dankbaar dat ik van jullie geluk mag meegenieten en denk met plezier terug aan de 

mooie vakanties samen op Vlieland. 

 

Beste Eelco Draaisma, Joris Datema en Floris Haaijer. Vanaf het eerste jaar van 

onze studie vormen jullie, samen met Lisette en mij (3e rij, Blauwe Zaal), al een 

vaste vriendengroep. Inmiddels zijn we verspreid over meerdere ziekenhuizen in 

het noorden van het land, maar nog altijd komen we iedere 2 à 3 maanden samen 

voor een etentje in de Stad. Bedankt voor jullie vriendschap, die hopelijk tot in 

lengte van dagen mag blijven bestaan.  

 

Lieve Dames 6. Na 7 jaren bij Dames 2 te hebben gehockeyd, kwam ik in 

september 2013 bij jullie in het team. Ik werd met open armen ontvangen. Jullie 

waren geïnteresseerd in mijn onderzoek, maar boden ook (zowel op als buiten het 

hockeyveld) de afleiding die ik nodig had om dit boekje tot een succes te maken. 

 

Lieve papa, mama, Kristian, Marleen, Quinten en Gabriëlla. ‘Family is not an 

important thing, family is everything’ (Michael J. Fox). Als het even tegenzat met 

mijn onderzoek, dan stonden jullie altijd voor me klaar. Voor wat afleiding of juist 

voor een goed gesprek. Ik ben gezegend met jullie onvoorwaardelijke liefde en ik 

hoop dat ik jullie nog lang om mij heen mag hebben. 

 

Kristian Pool en Lisette Koens, mijn paranimfen. Hartelijk dank voor jullie speciale 

bijdrage aan deze erg bijzondere dag in mijn leven. 

 

ShariselleShariselleShariselleShariselle 
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Shariselle Mirna Wietske Pool was born on 

the 29th of January 1988 in Groningen, The 

Netherlands. She attended secondary school 

at the Fivelcollege in Delfzijl, where she 

graduated cum laude in 2006. The same year, 

she started the study Medicine at the 

University of Groningen, which she finished 

cum laude in 2012. Her graduation thesis 

(Sensibility of the upper eyelid after upper 

blepharoplasty) was the start of this PhD 

thesis about upper blepharoplasties. 

 

After graduation, she did full-time research at the department of Plastic Surgery of 

the University Medical Center Groningen for 3 months. From February 2013 to 

February 2014 she combined doing research with working as a doctor on the 

surgery ward of the Treant Zorggroep (Scheper hospital) in Emmen. Afterwards, 

she performed 7 months of full-time research until she started in September 2014 

as a resident in the Treant Zorggroep in Emmen for an 18-months training in 

general surgery. During the latter period, she completed her thesis. 

 

In April 2016 she will continue as a resident at the department of Plastic Surgery of 

the University Medical Center Groningen for the remaining 42 months of training 

to become a plastic surgeon. 

 

 

 

 

 




