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Dankwoord
Geen proefschrift is compleet zonder dankwoord. Een promotie draait misschien wel om 
één persoon, maar bij het schrijven van een proefschrift en het onderzoek dat daarvoor 
is vereist zijn vele mensen betrokken.

In de eerste plaats wil ik mijn co-promotor dr. I.C.C. van der Horst bedanken, beste Iwan, 
je bent een steun en toeverlaat geweest ook in tijden dat je het zelf wat moeilijker hebt 
gehad. Daarnaast heb je ook geholpen met de ideeën voor de artikelen. Tijdens de IC 
opleiding ben je ook een gewaardeerd collega geweest en maakte je tijd al had je naast 
het bieden van hulp aan mij nog vele andere taken.

Ten tweede ben ik ook dank verschuldigd aan mijn co-promotor prof. dr. J. van der Naalt, 
beste Joukje, bedankt voor je inzicht en al je hulp. Ik heb ontzettend veel gehad aan je 
commentaar op mijn artikelen.

Uiteraard wil ik ook graag mijn promotor bedanken, prof. dr. A.R. Absalom, dear Tony, 
thank you for the effort you have taken in reading my articles en the attention you gave 
to the english and the overall pitch of the articles.

Daarnaast wil ik dr. M.W.N. Nijsten bedanken, beste Maarten, zonder jouw hulp was dit 
proefschrift er nooit gekomen. Je bent denk ik een van de meest ondergewaardeerde 
mensen in het UMCG. Ik ben je dan ook veel dank verschuldigd voor alle goede ideeën, 
in het bijzonder ook het vele werk met de databases.

Graag wil ik de leescommissie prof. dr. C. Boer, prof. dr. J.C. ter Maaten & prof. dr. T.W. 
Scheeren bedanken voor de tijd die zij hebben gestoken in het lezen van dit proefschrift.

Aan Youlan Gu & Marthe Kampinga ben ik ook veel dank verschuldigd, het gebruik 
van data die jullie al hadden verzameld heeft mij ontzettend veel tijd gescheeld. Verder 
stonden jullie altijd open als ik weer vragen had over infocop. Ontzettend bedankt!

Ook dr. A.R. van Zanten wil ik graag bedanken, beste Arthur, in mijn tijd op de IC in 
Ede ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met onderzoek, mede ook door de 
onderzoeksgerichte sfeer binnen de afdeling. Daardoor ben ik ook in het spoor gekomen 
om onderzoek te gaan doen binnen het veld waar ik uiteindelijk ook deze promotie heb 
afgemaakt.

Dank ben ik ook verschuldigd aan mijn mede-onderzoeker Bart Hiemstra, bedankt voor 
alle tijd die je ook in de artikelen hebt gestopt. Hopelijk kunnen we ook in de toekomst 
deze vruchtbare samenwerking voortzetten. 

Ook al hebben ze niet direct bijgedragen aan dit proefschrift toch wil ik graag prof. F. 
Mahmood en assistant prof. R. Matyal bedanken. Dear Feroze and Robina during my 
time in Boston I learned a lot from both of you pertaining to setting up research drafting a 
manuscript and generally working very hard. You are an inspiration for how I myself would 
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like to function during the rest of my career.

I also want to thank Angela Wang, dear Angela thank you for agreeing to make such a 
beautiful cover for this manuscript, and thank you for always brightening the days in the 
Echo office.

Ook wil ik graag mijn vrienden uit Nijmegen bedanken, beste Haantjes, ondanks mijn 
vertrek naar Groningen nu alweer enkele jaren geleden hebben jullie er altijd weer voor 
gezorgd dat als ik weer terugkwam in Nijmegen ik gelijk het gevoel had weer thuis te zijn.

Tot slot wil ik graag mijn vrouw bedanken. Lieve Kristel, bedankt voor alle steun die jij me 
gegeven hebt tijdens het schrijven van dit proefschrift, jouw promotie was een voorbeeld 
voor mij. Na het voltooien van dit proefschrift gaan wij samen verder bouwen aan onze 
toekomst!




