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Dankwoord 
 

Uiteraard heb ik een groot aantal mensen te danken die mij op verschillende manieren ondersteund 
hebben in de totstandkoming van dit proefschrift. Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor 
Rob Meijer en mijn copromotoren Hanneke Wigman en Lex Wunderink. Rob, je was een van de 
eerste die mij weer de hand gereikt heeft toen ik terug was uit Griekenland. En Lex, je bent me altijd 
blijven steunen. Dit zal ik jullie nooit vergeten. Hanneke, je hebt heel veel tijd en moeite gestoken in 
de verbetering van mijn schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels. En jouw klinische kennis is 
een onmisbare bijdrage geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift.  

Voorts gaat mijn dank uit aan Peter de Jonge, die zich niet heeft laten afschrikken door het feit, dat 
mijn mobiele nummer op de sollicitatiebrief elf nummers lang was, en ik niet op de uitnodiging voor 
een sollicitatiegesprek gereageerd heb. En mij alsnog de kans hebt gegeven te promoveren. Ook wil 
ik graag Sjoerd Sytema bedanken van wie ik veel waardevolle feedback op mijn 
onderzoeksvoorstellen en op mijn papers heb ontvangen. Sjoerd, die letzte Schlacht gewinnen wir! 

Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan Karel Kroese en Rivka de Vries die de eigenlijke engine achter 
CATja in R geprogrammeerd hebben. En niet te vergeten ook de inzet van Tim Rasveldt en Arnold van 
der Meulen die de nodige interfaces voor CATja in Ruby on rails geprogrammeerd hebben. 

Graag wil ik ook mijn dank uitspreken naar Mark van der Gaag (Parnasia), Bart Schrieken en 
Jojanneke Broeksteeg (Interapy) voor het feit dat ik de gegevens die zij over jaren verzameld hebben 
voor dit proefschrift mocht gebruiken, en die mij de gelegenheid geboden hebben een kijkje in de 
keuken van een eHealth provider te nemen. 

Voorts wil ik graag een aantal medeauteurs in het bijzonder noemen. Ten eerste Jorge Tendeiro. Ik 
heb veel van jou geleerd. Ook wat lesgeven betreft. Ten tweede Marieke Wichers, dank voor jouw 
bijdrage aan mijn ontwikkeling! Ten derde Gerard Flens, nogmaals van harte bedankt dat ik voor ons 
PROMIS paper gebruik mocht maken van de gegevens die jij verzameld hebt. En uiteraard ook voor al 
jouw waardevolle suggesties. Niet te vergeten onze gesprekken over muziek . 

Daarnaast hoor ik ook de naam van Susan Niessen te vermelden die mij bij veel organisatorische 
klussen rond het samenstellen van dit proefschrift en het plannen van de verdediging heeft 
geholpen.  

Ook wil ik mijn dank uitspreken naar Margo Jongsma, de secretaresse van het ICPE, die mij vanaf het 
begin bij heel veel dingen op weg heeft geholpen hier in het UMCG, en die altijd beschikbaar is 
geweest voor een motiverend praatje. 

Last but zeker not least wil ik ook graag mijn dank uitspreken aan al mijn vrienden en aan mijn 
familie. In het bijzonder wil ik hier Martijn Corte noemen, die de laatste twee jaar ervoor gezorgd 
heeft dat ik ‘am Ball geblieben bin’. Ook Lucas Ypey heeft op zijn manier een bijdrage geleverd door 
mij met een open houding te bejegenen. Ik zal onze gesprekken over God, het geloof en de wereld 
niet vergeten, en ik hoop dat het goed met je gaat in het nieuwe leven dat voor jou pas net 
begonnen is. Ook al had je je dit anders voorgesteld. En hier hoort ook de naam van mijn ex-vriendin 
Muirne Paap vermeld te worden bij wie ik altijd terecht kon voor advies, en die mij met vele 
belangrijke spelers in het veld in contact heeft gebracht. Voorts verdient mijn moeder het om in het 
bijzonder genoemd te worden, want zij is altijd in mij blijven geloven, en heeft zich altijd ervoor 
ingezet om ok mijn vader ervan te overtuigen mij te blijven steunen. Atom Heart Mother! 
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