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Dank!

U had het misschien nog niet geraden, maar de schaapjes op de omslag hebben wel degelijk 
met dit proefschrift te maken. Ze staan symbool voor Nieuw Zeeland; het land waar ik 
in 2001 naartoe vertrok om als student onderzoek te doen bij de Wellington Asthma 
Research Group. Het was mijn eerste kennismaking met het doen van wetenschappelijk 
onderzoek en het is een periode waar ik met veel plezier aan terug denk. 

De schaapjes hebben ook nog een andere betekenis: gedurende mijn carrière als 
promovendus heb ik ervaren dat promoveren veel meer inhoudt dan “sec” het bedrijven 
van de wetenschap. Misschien hadden de schaapjes geen vier, maar vijf poten moeten 
hebben…

Hoe dan ook, het proefschrift is nu af! Ik ben veel mensen dank verschuldigd voor hun 
bijdrage aan de totstandkoming ervan en wil een aantal van hen graag in het bijzonder 
noemen. 

Allereerst mijn dank aan alle deelnemers aan de GLUCOLD studie. Uw deelname heeft 
belangrijke informatie opgeleverd over de ziekte COPD en het effect van behandeling op 
deze aandoening. Uw inzet en de toewijding waarmee u stééds maar weer naar het zieken-
huis kwam voor nóg meer onderzoeken is bewonderenswaardig. Ik wens u het allerbeste 
voor de toekomst.

Mijn promotor, Prof. Dr. D.S. Postma. 

Beste Dirkje, 
Ik heb veel van je geleerd en bewonder je enorme enthousiasme voor de wetenschap. We 
moesten even aan elkaar wennen, maar bleken prima te kunnen samenwerken. Zeker de 
laatste periode, toen bekend werd dat ik uit Groningen zou vertrekken, heb je alles in het 
werk gesteld om de tijdige afronding van mijn proefschrift mogelijk te maken. Mijn oprechte 
dank daarvoor.

Mijn promotor, Prof. Dr. W. Timens. 

Beste Wim,
Jouw grote kennis van de pathologie was onmisbaar voor de totstandkoming van dit proef-
schrift. Ik heb het bijzonder op prijs gesteld dat ik altijd “even kon binnenvallen“ om je iets 
te vragen of om met elkaar van gedachten te wisselen. Hartelijk bedankt daarvoor. 

Mijn promotor, Prof. Dr. P.J. Sterk. 

Beste Peter, 
Jij en Dirkje zijn een voorbeeld van hoe plezierig samenwerking tussen twee centra, ieder 
met hun eigen werkwijze en ideeën, kan zijn. Je enthousiasme over de GLUCOLD studie 
was én is aanstekelijk. Ik heb je snelle en concrete commentaren op de manuscripten 
(met potlood want “dat werkt toch lekkerder”) erg gewaardeerd en wil je graag hartelijk 
bedanken voor alles wat je voor me hebt gedaan. 
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I would like to thank Prof. Dr. J.H.J.M. van Krieken, Prof. Dr. R.P. Stolk, and Prof. Dr. J. Vestbo for 
their willingness to be a member of the review committee of this thesis, for their comments, 
and for their presence at the thesis defence ceremony. 

De GLUCOLD studie is een gezamenlijk project van Groningen en Leiden. Mijn collega 
onderzoekers in Leiden, Thérèse Lapperre en Jiska Snoeck-Stroband, wil ik graag hartelijk 
bedanken voor de plezierige samenwerking. Ik wens jullie veel succes met jullie eigen 
promotie!

Beste Huib en Nick, ik heb jullie betrokkenheid bij de studie en bij het schrijven van de 
manuscripten erg gewaardeerd. Verder wil ik jullie en Rob hartelijk bedanken voor het ver-
richten van de bronchoscopiën. 

Alle leden van de GLUCOLD studie groep: Henk T., Dorothea, Marike, Désiree, Judith, 
Maaike, Marjan, Wim, Mieke, Bram, Thys, Gezien, Nick, Huib, Maurits, Dirkje, Christa, Arco, Ilse, 
Karin, Jiska, Henk K., Jaap, Ingeborg, Jeanette, Pieter, Kirsten, Thérèse, Klaus, Annemarie, Joke, 
Peter, Jan, Annette, Hilly, Matthieu, Luuk en Thais, bedankt!

Graag dank ik GlaxoSmithKline, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, het Nederlands Astma Fonds, het Leids Universitair Medisch Centrum en de 
Rijksuniversiteit Groningen voor de subsidies die dit onderzoek mogelijk maakten.
Niek Vermue van GlaxoSmithKline: dank voor je interesse en betrokkenheid bij GLUCOLD!

Alle longartsen en longartsen in opleiding: bedankt voor de prima werkssfeer!

Trudy en Evelyn van het secretariaat: het was altijd gezellig even bij jullie binnen te lopen.
Evelyn, ik heb het erg gewaardeerd dat je altijd bereid was om nog “even” een klusje te 
doen.  

Alie Smidt van het endoscopie centrum in Groningen wil ik graag bedanken voor haar 
assistentie bij de bronchoscopiën.

Het verzamelen van data is slechts het begin van onderzoek. Daarna begint een intensief 
proces van het opschonen en analyseren ervan. De collega’s van de afdeling Epidemiologie 
ben ik veel dank verschuldigd voor hun onmisbare hulp hierbij. Marike, veel dank voor 
de plezierige samenwerking. Ik vind het stiekem nog steeds een beetje jammer dat die 
persconferentie in Kopenhagen ons geen wereldwijde roem heeft opgeleverd. Désirée, je 
hebt bergen werk verzet voor het GLUCOLD onderzoek. Ofschoon het soms leek alsof er 
geen eind aan kwam, ging je gewoon door. Zonder jou was dit proefschrift er niet geweest! 
Cleo, ik heb goede herinneringen aan onze, af en toe hilarische, analyse middagen voor 
hoofdstuk 3 en ben nog steeds erg blij dat we die allerlaatste Joshua-tree toch op foto 
hebben. Judith, jij hebt als “vliegende keep” de analyses voor hoofdstuk 6 gedaan. Je bent niet 
alleen een kei in je werk, maar ook nog eens geweldig om mee samen te werken. Dank! 
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De longfunctiemetingen van het GLUCOLD onderzoek werden verricht op de longfunctie-
centra in Leiden en Groningen. In Groningen namen Karin, Martijn en Arco hierin het voor-
touw. Beste Karin, Martijn en Arco, jullie kundigheid en enthousiaste manier van benaderen 
van de deelnemers is van onschatbare waarde geweest. Ik denk met veel plezier terug aan 
onze dagen “op locatie”. Karin, ik vind het super dat je de organisatie van de vervolgstudie 
op je hebt genomen! Verder wil ik José, Nynke, Aly en Wies bedanken voor hun hulp bij het 
plannen en verrichten van de longfunctie metingen en het invoeren van de data. 

De medewerkers van de laboratoria Allergologie, Longziekten en Pathologie ben ik veel 
dank verschuldigd voor hun onmisbare bijdrage aan de studies in dit proefschrift. Voor het 
GLUCOLD onderzoek werkten zij nauw samen met de collega’s in Leiden; ook hen wil ik 
graag hartelijk bedanken. Beste Maaike en Mieke, jullie waren vanaf het begin betrokken bij 
de GLUCOLD studie en hebben met een eindeloos geduld gewerkt aan het verwerken 
van al het materiaal. Marjan, na Maaike’s vertrek nam jij de honneurs waar. Dank daarvoor. 
Bea en Monique, als “vliegende keep” vulden jullie met grote betrokkenheid gaten op waar 
nodig. Henk, Ibolya en Dorothea, dank voor jullie hulp!

Gezien, Ilse en Christa, vooral in de beginperiode hebben jullie veel werk voor de GLUCOLD 
studie verricht. Het was leuk om met jullie samen te werken!

Mijn mede-onderzoekers binnen het GRIAC en de afdeling Longziekten: Jos, Jeroen, Maarten, 
Hester, Henk, Floris, Erik, Naomi, Judith, Renske, Wouter, Toby, Franke, Janwillem, Siebrig, Cleo, 
Juliet, Brigitte, Hajo, Elisabeth, Jaap, Marlies en Irene: bedankt voor de uitstekende werksfeer 
en de gezellige borrels, congressen en alternatieve retraites! 
Brigitte, bedankt voor je input en hulp bij hoofdstuk 2 en je interesse in het GLUCOLD 
onderzoek. 

Mijn (oud) kamergenoten: Jos, Jeroen, Maarten, Hester, Henk, Floris, Erik, Naomi, Judith, Ren-
ske, Wouter, Toby en Franke. Betere collega’s had ik me niet kunnen wensen, al zie ik met 
enig angst en beven uit naar wat jullie nog voor me in petto hebben (vaseline, rode tasjes, 
ventolin via de airco??..)

Beste Freek, bedankt voor al je hulp bij de lay-out van het proefschrift. Ik vind het prachtig 
geworden!

Lieve Renske en Judith, ik vind het super dat jullie mijn paranimfen zijn en vandaag naast 
me staan. 

Lieve Heit en Mem, Marieke, Sanne, Anke, Pieter Bas, Nynke, Tineke, Timo en Rianne: dank 
voor alle gezelligheid en liefde. Ik had me geen betere schoonfamilie kunnen wensen! 
Pieter Bas, bedankt voor de “onder architectuur” ontworpen omslag! Marieke, dank je wel 
voor je laatste kritische blik op het proefschrift.
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Mijn familie wil ik graag bedanken voor het feit dat ze er altijd voor me zijn. Ik draag dit werk 
op aan mijn ouders. Lieve papa en mama, dank voor jullie liefde, steun en het feit dat jullie 
altijd achter me staan, ongeacht de keuzes die ik maak. Lieve Stephan, we vinden het erg 
gezellig als je in Groningen bent! Suzanne, John, Jonne en Sten: ik hoop dat jullie er vandaag 
bij kunnen zijn en ben erg benieuwd naar mijn nieuwe neefje of nichtje... 

En dan tot slot: Jelle.
Lieve, lieve Jelle, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat jij, als enige in dit dankwoord, de 
afronding van dit proefschrift eerder hebt vertraagd dan versneld... Toch ben ik ontzettend 
blij dat ik je heb ontmoet en zie ik uit naar de komende vijftig jaar samen!
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