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Het werken aan een proefschrift is als een lange solo die uiteindelijk leidt tot een mooie 

goal. Toch zijn er  zeker een aantal mensen om te bedanken.  

 

Allereerst en allermeest dank aan John Plukker, mijn co-promotor, voor de vele goede 

ideeën en steuntjes in de rug, en ruimte voor mijn eigen plannen en planning. Bij mooi 

weer, roze wolken en andere belangrijke zaken, is er geen plaats voor wetenschap. 

Prioriteiten. Je kon hier smakelijk om lachen. Bedankt. 

 

Mijn promotor, professor Wiggers. Beste Theo, ik heb veel van je geleerd tijdens de 

onderzoeks-afspraken die we hadden, en in de kliniek tijdens mijn eerste twee academische 

jaren. Ook jij leek begrip te hebben voor zonnige pauzes. Bedankt. 

 

De leden van de leescommissie, professor Tollenaar, professor Hollema en professor Hofstra 

ben ik zeer erkentelijk voor het beoordelen van het proefschrift.  

 

Daarnaast veel dank aan het IKN en in het bijzonder Michael Schaapveld, Ton Tiebosch, 

Anke van den Berg, Jelle Wesseling, Henk Groen, Dries Braat, Geke Hospers, Bas Inberg, 

Peter Baas, en aan de chirurgen, pathologen, en patiënten uit de noordelijke ziekenhuizen 

voor de participatie in de schildwachtklier-studie.  

 

Han, bedankt voor het originele omslagontwerp ('slightly modified' by Dinant). 

 

Elvira en Anne: wat een plezier en eer om jullie als paranimf te hebben. 

 

Mijn ouders en vrienden hebben weinig directe bijdragen geleverd aan dit proefschrift en 

dat is juist waar ik  ze dankbaar voor ben. Ze houden me met beide benen op de grond en 

vol in het leven. Thuiskomen is altijd leuk. Dat is me veel meer waard dan al het andere dat 

in dit boekje opgeschreven is.  Mooi dat jullie er zijn, waar dan ook.




