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Zoals elke golf ook weer voorbij gaat, komt er nu – jaren later dan gedacht, maar daarom des 
te fijner - ook een eind aan dit promotie onderzoek. 

O wat heb ik de beslissing om promotie onderzoek te gaan doen bij tijd en wijle vervloekt! 
Met een kapotte auto, tot aan de nok volgeladen met sputumpotjes, een uur stilstaan in 
de buitenwijken van Heerlen… Met gevoelloze handen in de -70 vriezer serumsamples 
selecteren… Net bevallen een JAMA deadline proberen te halen… En dat alles gecombineerd 
met de opleiding tot specialist, best pittig.. 

Maar.. wat heeft het doen van promotie onderzoek ongelooflijk veel toegevoegde waarde! 
Ten eerste heb ik nog steeds erg veel plezier van alle contacten die ik tijdens het uitvoeren van 
vooral de BAT trial heb mogen opdoen, zowel vakinhoudelijk als op de borrels na willekeurige 
nascholingsbijeenkomsten. En verder, ik ben op plekken gekomen en heb kansen gekregen die 
ik anders nooit gehad zou hebben en die mij als persoon en zeker als arts completer gemaakt 
hebben. 

In mijn eentje zou ik dat allemaal nooit voor elkaar gekregen hebben. 

Allereerst wil ik alle patiënten die deelgenomen hebben aan de diverse onderzoeken 
in dit proefschrift heel erg bedanken. Uw keus om deel te nemen aan mijn studies en de 
nauwgezetheid waarmee u de afspraken nakwam hebben kunnen leiden tot de mooie 
resultaten van onder andere de BAT studie. Het was fantastisch om te zien hoe een aantal 
van u aangaf ontzettend op te knappen van de studiebehandeling. En natuurlijk hoop ik dat 
het onderzoek uit dit boekje – al is het een maar een beetje - een bijdrage levert aan het 
verbeteren van de behandeling van álle bronchiëctasiepatiënten. 

Wim, de aanstichter van dit alles.. In de wandelgangen (letterlijk!) vroeg je mij of ik er wel eens 
aan gedacht had om onderzoek te gaan doen. Je zocht iemand om een multicenter onderzoek 
op te starten en vroeg ‘jij bent wel goed in dingen regelen, toch?’. En het begin van een 
jaaaaarenlange samenwerking was geboren. Ik heb enorm veel bewondering voor de manier 
waarop jij het keiharde werken in een drukke opleidingskliniek combineert met het afleveren 
van nu alweer je 4e promovendus. Door jouw energie, enthousiasme, maar ook je Groningse 
koppigheid, krijg je het nu al jaren voor elkaar om Alkmaar als onderzoekscentrum draaiend 
te houden en mooie studies af te leveren, waarvan jij dan ook nog eens je promovendi alle 
eer gunt. Want ja, ‘wie het meeste werk heeft gedaan mag z’n naam erop zetten’ zoals jij 
altijd lekker nuchter zegt. Jij hebt mij altijd mijn eigen weg laten gaan en me aangemoedigd 
zelf ideeën voor onderzoek aan te dragen en uit te voeren, waardoor dit boekje helemaal 
geworden is zoals ik hoopte. Dank je wel. 

En Tjip, mijn promotor uit het Hoge Noorden.. Ik geef toe, ik moest even aan je wennen. Een 
prof die zijn poli-assistentes (en af en toe ook zijn promovendi) aanspreekt met ‘laive skat’, mij 
zonder blikken of blozen midden op de grote markt de sleutel van zijn witte Audi cabrio geeft 
(en zelf uitstapt omdat hij al bijna te laat voor een laudatie is) en spaghettisaus uit de diepvries 
voor me opwarmt omdat hij het zo zielig vond dat ik anders met een lege maag de reis naar 
Amsterdam moest aanvangen, die kom je gewoon niet elke dag tegen. Maar al snel raakte ik 
gewend aan je kwinkslagen, onverwachte opmerkingen en associatieve manier van denken 
en heb ik juist daardoor ontzettend veel van je geleerd. Na elk overleg in Grunn –waarvoor 
je steeds bijna je hele werkdag uittrok!-  kwam ik weer enthousiast en met een hoofd vol 
plannen en ideeën terug. Jouw revisies van de manuscripten waren voor mij super waardevol 
en tilden het stuk altijd naar een hoger plan. Daarnaast heb ik veel geleerd van jouw mooie, 
compacte manier van Engels schrijven. En hoe jij ondanks al je reizen naar de meest afgelegen 
oorden zonder internetverbinding het toch voor elkaar kreeg om steeds zo snel mijn werk 
gereviseerd terug te sturen, blijft me een raadsel. 

Lyn en Pek, mijn paranimfen! Lyn, we go way back.. van de Springplank in Sassem, via het 
Fioretticollege samen naar de grote stad en aan de studie. Alleen je promotie kreeg je iets 
vlugger dan ik voor elkaar ;). Vroeger samen zwalkend over straat, nu met een wijntje aan de 
keukentafel, geniet ik nog steeds evenveel van je gezelschap, je rust en je grappige en slimme 
opmerkingen. Heel stoer dat je na je onderzoek zelf copromotor was en eigenlijk nog stoerder 
dat je nu op een heel andere manier voor jezelf en je gezin kiest.  En Pek, sinds HoerA zijn we 
elkaar gelukkig nooit meer uit het oog verloren. Dank je wel voor je trouwe vriendschap, je 
nuchtere kijk op de wereld en dat je met je eigen drukke baan, man en kind nog tijd vond om 
me hierbij te helpen. ‘Doe je jurk in dezelfde kleur als je boekje, Doon’, was toch wel een van 
je meest waardevolle adviezen. 

Onderzoek doen in het Medisch Centrum Alkmaar, (tegenwoordig Noordwest ziekenhuis) is 
me heel erg goed bevallen. Dat had zeker te maken met de fijne en enthousiaste mensen die 
mijn hierbij geholpen hebben. 

Betsy van Soelen, directeur van de Foreest Medical School/ Noordwest Academie, dank voor 
jouw visie en inspanningen, waardoor het wetenschappelijk onderzoek in Alkmaar een steeds 
hoger niveau bereikt. De dames van het Foreest en de METC Noordholland, Kelly en Bibi, jullie 
hebben inmiddels allebei je vleugels uitgeslagen, maar alsnog heel erg bedankt voor jullie 
hulp en tips bij het indienen van de studies. 

Tjeerd van der Ploeg, de uren naast jou achter de computer waar je met je engelengeduld 
steeds weer de basis van de biomedische statistiek aan me uitlegde en en passant vertelde 
over jouw eigen - veel ingewikkelder-  promotieonderzoek naar onder andere neurale 
netwerken, waren een rustpuntje in de hectische kliniek van alledag. Heel erg bedankt voor 
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je tijd en je enthousiasme, waardoor je zelfs mij de lol en nut van statistiek kon laten inzien.

Tineke, Piet en de andere medewerkers van de medische microbiologie in Alkmaar, heel erg 
bedankt voor jullie relaxte houding, vrolijkheid en oplossingsgerichtheid. Ondanks dat jullie 
het enorm druk hadden met het dagelijks werk in en om het lab, kon ik met elk probleem bij 
jullie terecht. Van rolkarretjes tot spreadsheets (‘uhh, heb je er nu een op nummer?’ ‘o nee, 
doe toch maar op naam, sorry..’)  tot ingewikkelde sputumverzendpakketten (met een extra 
matje voor het lekken) niks was te dol en ik voelde me nooit lastig. De verwerking van de BAT 
sputumsamples was best arbeidsintensief, maar jullie wisten iedereen zo te motiveren dat 
alles snel en perfect verliep. 

Margreet Schoorl van het klinisch chemisch lab aan de Juliana van Stolberglaan, bedankt voor 
al je hulp bij het opslaan en de bepalingen van die honderden serum- en plasmasamples 
die de BAT studie genereerde. Ik was de zoveelste arts-onderzoeker met een overvloed aan 
ideeën en niet gehinderd door enige ervaring in het lab, maar jij gaf me vanaf het begin het 
gevoel dat je me serieus nam. Jouw praktische tips en je ervaring in het doen van medisch-
wetenschappelijk onderzoek (dat je vorig jaar afrondde met je eigen promotie!) hebben 
mij enorm veel tijd en frustraties gescheeld. Heerlijk om met jou en Marianne na te denken 
over hoe we de volgende stap zouden aanpakken en tegelijk lekker te kletsen over de 
wandelvierdaagse en mijn toekomstplannen. 

Shirley Go en Philip van Rijn (afdeling Radiologie Alkmaar) en Rienhart Wolf (afdeling 
Longziekten UMCG), het systematisch beoordelen van ruim 160 CT scans is een enorme klus. 
Dank voor de tijd en energie die jullie daarin gestoken hebben. 

Eric Wilms, Shore Samavati en Henk Trumpie, dank voor deze fijne kennismaking met de 
wereld van de farmacie. Ik waardeer jullie bereidheid tot meedenken over de studiemedicatie 
en de samenwerking bij het bepalen van de azitromycinespiegels, het interpreteren van de 
data en de bijdrage aan het manuscript vanuit Den Haag.  

Een multicenterstudie lukt alleen met veel (en vaak volstrekt belangeloze) medewerking van 
alle betrokkenen uit de verschillende deelnemende ziekenhuizen. Voor de hartelijke ontvangst 
(soms zelfs met lunch!) en jullie nauwgezetheid bij de patiëntselectie en het uitvoeren van de 
studiebezoeken van de BAT studie wil ik longartsen Jan Maarten van Haarst, Ivo van der Lee, 
Folkert Brijker, Jan Willem van den Berg, Ralph Koppers, Chiel Wijnands, Bob van den Berg, Erik 
Kapteijns, Eric van Haren, Menno van der Eerden en Monique Reijers en alle poli-assistentes 
en onderzoeksverpleegkundigen (in het bijzonder Petra, Marcella en Saskia) erg bedanken. 

Onderzoek doen kan af en toe best.. nou ja… langdradig.. frustrerend…traag… zijn en dan is het 
heel erg fijn om daarover te kunnen klagen bij mensen die net hetzelfde hebben doorgemaakt 

en je een hart onder de riem kunnen steken. Dominic Snijders, Maarten de Mulder, Mireille 
van Stijn en de andere promovendi uit Alkmaar die mij voorgingen, ook al werkten we niet 
allemaal in dezelfde vakgroep, ik kon steevast bij jullie terecht voor tips, tricks en het zoveelste  
kopje koffie. Heel erg fijn om het met jullie over SPSS, congresdeadlines, subsidieaanvragen 
maar ook over allerlei veel gezelliger zaken te kunnen hebben. 

Het grootste deel van mijn onderzoekstijd bracht ik door in een stoffige kamer in de port-a-
cabins (destijds een begrip in het MCA). Dewi en Fredrike, jullie hielden mij daar allebei een 
flinke tijd gezelschap tijdens het doen van je eigen onderzoek in de long-fysiologie waarvoor 
de obese patiënten (en medewerkers!) van het MCA aan allerlei onnavolgbare testen werden 
onderworpen. Dank voor jullie steun, gezelligheid en –in het bijzonder Fredrike- voor de grote 
hoeveelheden schepsnoep die het leven in de port-a-cabins mooier maakten. De afronding 
van mijn promotietijd vond grotendeels plaats op “117” (één één zeven) waar de ‘flexplekken’ 
al snel permanent bezet werden door een illuster gezelschap van studenten, onderzoekers en 
A(N)IOS. Dank voor jullie gezelligheid, flauwe (en sexistische!) grappen en ingewikkelde regels 
rondom het halen van koffie (moest je nou links- of rechtsom over de ‘rotonde’?) en voor wie 
van toepassing; heel veel succes en plezier met je eigen promotietraject! 

Hard werken is niet erg als je het samen doet; mijn mede-AIOS in Alkmaar gedurende mijn 
onderzoeks- en opleidingstijd, Funda, Laurence, Martijn, Anna, Ben, Eva, Babette, Jorn, Bart, 
Suzanne, Lotte, dank voor jullie hulp, gezelligheid en interesse in mijn onderzoeksactiviteiten. 
Gelukkig dat de longziekten in Nederland zo’n klein wereldje is, zodat we elkaar zeker nog 
zullen tegenkomen op congressen, nascholingen en niet te vergeten het Alkmaarse kerstdiner. 
En Laurien, Willemijn en Patricia, het is al erg genoeg dat ons plan om eens in de zoveel tijd 
met elkaar hard te gaan lopen nu al verworden is tot een ordinair (maar superleuk) etentje. 
Maar nu lukt het ons ook al maanden niet om het gepland te krijgen! Vanaf nu ben ik in ieder 
geval wat vaker beschikbaar, snel weer eens proberen? Desnoods mét rennen.. 

De combinatie van de specialistenopleiding, promotieonderzoek en het moederschap viel me 
bij tijd en wijle best zwaar. De maatschap Longziekten in Alkmaar ben ik daarom ten eerste 
erg dankbaar voor het bieden van de mogelijkheid om tijdens mijn opleiding Longziekten 
promotieonderzoek te doen. En verder, ik weet dat mijn ingewikkelde sandwich-constructie 
gevolgd door de wens om een deel van mijn opleiding als ‘Frosje’ in een duoconstructie te 
doen, jullie en de roostermakers best wat hoofdbrekens gekost. Ik was heel erg blij met jullie 
flexibele en vooruitstrevende houding hierin. Het heeft mijn werkende- en onderzoeksleven, 
en zeker ook mijn leven naast het werk heel erg veel leuker en beter gemaakt. 
Toen ik, vrij recent nog, het Alkmaarse verruilde voor het Erasmus MC kreeg ik er opeens een 
heleboel nieuwe fijne collega’s bij. Jullie interesse in mijn promotietraject (en enthousiasme 
over het naderende feest!) is –gezien het feit dat eigenlijk alleen het staartje van mijn 
onderzoekswerk dat nog over was toen ik naar Rotterdam kwam - opvallend groot. Ik ben 
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heel erg blij met mijn plek binnen het team Long-infectieziekten en ik verheug me nu al op de 
samenwerking de komende tijd. 

Mijn lieve vrienden en vriendinnen, ook al hebben jullie niet direct een bijdrage aan dit 
proefschrift geleverd, jullie belangstelling en steun, maar ook de leuke uitstapjes, mooie 
vakanties en avondjes borrelen, gaven de afgelopen jaren nog meer kleur. En daar ben ik 
jullie zo dankbaar voor! Lisanne en Chrizzie, samen met Pek en Lyn zijn jullie mijn oudste 
vriendinnetjes. Heel bijzonder dat we in (of zelfs voor) onze studietijd vrienden werden en 
dat nu onze kinderen met elkaar spelen; ik hoop dat jullie nog heel lang in mijn leven blijven. 
Of dat nou tijdens een ‘industrieweekend’ of een van onze etentjes (met een IENS deal) is. 
En Chriz, ik vind het oprecht jammer dat ik geen 3 paranimfen kon kiezen! Pieter,  Friso en 
Lisl,  na alle mooie avonden, feestjes, totaal hysterische paasbrunches en weekendjes weg 
voelen jullie soms meer als familie dan vrienden (en dat is een compliment dus he). En dan de 
lieve mooie stoere mensen die ik eigenlijk veel te weinig zie maar bij wie het elke keer weer 
zo gezellig en vertrouwd is dat het contact gelukkig nooit echt verwaterd; Patricia B, Rose, 
Annemieke, al blijft het bij een ‘halfjaarlijkse date’ ik ben heel blij jullie in mijn leven te hebben. 
En Marly, heel bijzonder dat we elkaar ‘herontdekt’ hebben. Ik hoop op nog veel meer leuke 
tripjes met onze jongens. 

Lieve schoonfamilie, de afgelopen jaren heb ik door de combi van werk en promotie regelmatig 
verstek laten gaan bij familiebijeenkomsten onder de rivieren. Ik vond dat altijd erg jammer, 
maar gelukkig reageerden jullie altijd vol begrip en met veel belangstelling. En Thea, dat jij het, 
ondanks de zware tijd die je had, voor elkaar kreeg om elke week naar Amsterdam te rijden 
om Stijn op te vangen, vind ik echt heel bijzonder. Je helpt ons er ontzettend mee en Stijn ziet 
er altijd vrolijk en blij uit na een middagje knutselen en spelletjes doen en spelen.  

Char en An, mijn zusje en grote kleine broer, ik weet dat wij er altijd voor elkaar zullen zijn en 
dat is een heel fijn idee. An, met jouw droge humor geef je mij vaak een andere kijk op zaken, 
zelfs een promotietraject kon je zo relativeren. En Charrie, nu Stijn en Emma zo’n beetje als 
broer en zus opgroeien voel je nog dichterbij dan je al was. Dank je wel voor al je support, onze 
fijne gesprekken en je gezelligheid. 

Pep en Mem, lieve schatten.. altijd beschikbaar, altijd geïnteresseerd en altijd bereid om te 
helpen. Ik ben zo blij met jullie en met alles wat ik van jullie heb meegekregen. Het is een 
voorrecht om jullie dochter te zijn. 
‘Als je denkt dat je tegen een berg opziet, zijn het eigenlijk meestal een paar kleine heuveltjes’ 

Vroeger voor het slapen gaan hielp me dat al stoppen met piekeren en ook nu nog denk ik er 
vaak aan. Rustig een voor een de zaken aanpakken, ‘opletten en erbij blijven’ en dan zien dat 
alles toch niet zo moeilijk of eng was als je dacht. 

Papa, jij was veel thuis toen wij klein waren en hebt ons opgevoed met veel liefde, fruitbordjes 
en heel veel muziek. Jouw correcties van het Engels hebben me geholpen dit boekje met mooi 
lopende zinnen te vullen, al steekt hoe dan ook het wetenschappelijk Engels maar schraal 
af tegen de Brönte sisters! En lieve mama, jij hebt mij de liefde en enthousiasme voor het 
vak meegegeven. En de drive om hard te werken! Zonder ooit te klagen vijf dagen werken, 
diensten draaien, 40 km per dag op de fiets, met 3 kinderen thuis die nooit aandacht te kort 
kwamen. Jij hebt me laten zien dat alles mogelijk is, als je je er maar voor inzet. Je hebt, samen 
met papa, met heel veel interesse het hele traject tot aan het gereedkomen van dit proefschrift 
gevolgd, waarbij onze opbeurende gesprekken me minstens net zoveel hebben geholpen als 
je ontelbare kopjes sinaasappelthee en boterhammen met kaas (van de boerderij!). En voor 
Stijn had ik me geen lievere en betere opa en oma kunnen wensen! Ik ben zo blij dat jullie 
aanboden wekelijks op Stijn te passen! Niet alleen omdat het ons veel ruimte heeft gegeven, 
maar ook vanwege de bijzondere band die hij daardoor met jullie heeft gekregen. Het is echt 
heel erg fijn om te zien dat hij zich bij jullie net zo thuis voelt als in zijn eigen huis.  

Gek eigenlijk dat in de proefschrift de belangrijkste en meest nabije personen altijd als 
laatste genoemd worden.. Misschien is dat wel expres, zodat ze het langst blijven hangen in 
de gedachten van de lezers. En hoe terecht is dat als het over Pat en Stijn gaat, mijn liefste 
jongens! 

Stijn, lieve vent, apie van me, al dat gewerk en gedoe lijkt onbelangrijk als jij me knuffelt, 
enthousiast naast me stapt of werkelijk stuk gaat van het lachen. Wel saai he, dat ik zooo 
vaak ‘in m’n hok’ moest zitten, en anders wel in het ziekenhuis in Alkmaar of Rotjeknor was. 
Uiteindelijk wilde je zelf ook maar dokter worden, zodat je tenminste met mij mee kon naar 
de zieke mensen. Je bent al zo groot, slim en stoer geworden, ik ben supertrots op je en het is 
fantastisch om je bij ons te hebben en al je mijlpalen met je te mogen meemaken. 

Lieve pat, ik denk niet dat zonder jou dit proefschrift af gekomen was. Heel terecht ben jij er 
ook net zo ‘klaar mee’ als ik, maar ook minstens net zo trots op. Tijdens de vele uren achter 
de laptop en de dagen op congres, wist ik dat het thuis allemaal perfect liep, en dat helpt zo 
veel! Je bent de liefste papa voor Stijn die voor hem van elke dag een feestje maakt en het 
is fantastisch om jullie samen treinbanen te zien bouwen, voetballen of stoeien. ‘Ik ben een 
zekerheidje hoor’, zei je al toen we elkaar nog niet eens zo lang kenden en gelukkig is dat 
gebleken. It’s always better when we’re together, eerst samen, toen met Stijn erbij, en het voelt 
nog steeds zo. Vanaf nu hopelijk nog meer tijd met z’n drietjes, voor onze verbouwingsplannen, 
windsurfen, vakanties en om gewoon lekker samen even niks te hoeven. 


