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Dankwoord.



  

Professor Dr. O.F. Brouwer, mijn promotor. Geachte professor Brouwer, ik dank u voor 

het veelvuldig uitspreken van uw vertrouwen in een goede afloop van het onderzoek 

dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de totstandkoming van dit proefschrift. Uw 

laagdrempelige toegankelijkheid heb ik als zeer prettig ervaren! Van uw diplomatie 

heb ik veel geleerd.

Dr. J.H. van der Hoeven, mijn copromotor. Beste Han, eerst was je mijn scriptie 

begeleider en nu ben je mijn copromotor. Deze samenwerking, sinds 7 jaar, geeft aan 

dat het naar alle waarschijnlijkheid prettig is verlopen. Ik waardeer je kritische blik 

zeer! Van jou heb ik geleerd om niet alleen tussen de regels door te lezen maar ook 

er voor, er achter, er onder en erboven. Zeer veel dank voor al je inspanningen, tips, 

suggesties en adviezen over het onderzoek en vele ander zaken die het menselijk 

bestaan soms kunnen bezig houden.

Mw. Dr. Ir. N.M. Maurits, mijn copromotor. Beste Natasha, ik heb de samenwerking 

met jou als zeer prettig ervaren. Dank voor je stiptheid en het geduld waarmee je 

mijn wiskundig en statistisch inzicht hebt willen vergroten.

Mw. Drs. J.M. Fock. Beste Annemarie, bij jou heb ik als eerste aangeklopt om in het 

kader van de wetenschappelijke stage van de geneeskunde opleiding “iets” te doen 

met de ziekte van Duchenne. Naast het begeleiden van mijn scriptie heb je me ook 

begeleidt met de totstandkoming van dit proefschrift. Ik ben je zeer dankbaar voor 

de steun die ik van jou heb mogen ervaren tijdens het uitvoeren dit onderzoek en 

voor je warme aandacht voor de niet-medische aspecten van het leven. Dank!

De beoordelingscommissie bestaande uit professor dr. M. de Visser, professor dr. L.M.E. 

Smit en professor dr. K. Postema, wil ik danken voor de bereidheid om het manuscript 

kritisch door te lezen en waarnodig van commentaar te voorzien.

Ir. B.W. Duym, beste Bernie, dank voor de vele keren dat je me met raad en daad bij 

stond wanneer ik weer eens ruzie had met de computer.

Mw. Drs. M.J. van Tol. Beste Marja, dank voor het faciliteren van het onderzoek in 

Utrecht en de gastvrijheid waarmee ik in Utrecht ben ontvangen.

Mw. Th. H. Klaassen – Knoop. Beste Thea, dank voor het verrichten van het labo-

ratoriumonderzoek in het kader van de prednisonstudie en voor de aangename 

gesprekken die we hebben gevoerd. 



  

Dr. H.M. Koopman, beste Hendrik, dank voor het analyseren van de grote hoeveel-

heid data m.b.t. de kwaliteit van leven van DMD patiënten. 

Nanko de Graaf en Peter Luik, mijn paranimfen. Beste Nanko en Peter, ik ben erg 

blij dat ik jullie in 1993 bij het aanvangen van de studie heb leren kennen. Onze ge-

meenschappelijke kijk op vele zaken leidt tot een grote onderlinge verbondenheid…

Lieve Mirjam en Baucke en Geeta en Jurjen, elk woord dat de aandacht en belang-

stelling probeert te omschrijven die ik van jullie heb mogen ontvangen schiet te kort. 

Ik hoop dat onze weg nog lang samenloopt…

Beste Yuri en Thea, bedankt voor jullie enorme gastvrijheid en gezelligheid. Een 

gespreid bedje staat letterlijk altijd bij jullie klaar…

Beste Ray, gelukkig zijn er meer overeenkomsten tussen ons dan de studie alleen… 

Lieve Oom Rein en tante Gerrita, het hebben van familie is belangrijker dan soms 

wel eens wordt gedacht. Dank voor jullie aandacht en de altijd openstaande deur…

Lieve Willemijn en Beatrijs, met het verstrijken van de tijd neemt de leeftijd toe 

maar toch blijven jullie ook een beetje mijn (kleine) zusjes. 

Lieve papa, Hans, het verkrijgen van nieuwe inzichten is soms moeilijk maar geluk-

kig veranderen we beide.

Lieve Truus, dank voor je interesse in alles…

Lieve mama, dank voor al je aandacht en goede zorg… 

Lieve Alexander, al 17 jaar heb ik je niet meer kunnen zien maar de dagen zijn snel 

gegaan en de gedachten niet zonder jou…

Lieve Akke, je steun, vertrouwen en liefde is onnoemelijk geweest. Het kwam en 

komt altijd op de juiste tijd…
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