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En zo kwam er een einde aan mijn promotietraject… 
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een bijdrage heeft geleverd, hartelijk heb bedankt! 
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een jaar lang gigantisch hebben ingezet voor mijn onderzoek.  

 

Giel, wat ben je toch een energieke, vrolijke, scherpe, slimme en oprechte 

hoogleraar. Heel anders dan die ‘domme’ huisarts die je soms zegt te zijn.  

Dank voor je relativering, je geduld, je aanmoedigingen, enthousiasme en je 

drive. Ik heb genoten van de keren samen op pad. Dank dat ik altijd bij je 

binnen kon lopen en dank voor je geweldige koffie op woensdagochtend! 

 

Sandra, dank voor alle ruimte die je gaf om me te ontwikkelen, maar ook voor 

het bewaken van de gestelde kaders. Aan je kritische no-nonsense blik kon ik al 

snel zien wanneer mijn ideeën te vergezocht waren. Aan je pret ogen wanneer 

er een droge grap aan zat te komen. Hulde hoe je met minimale sturing 

maximaal resultaat uit me kon halen. De Diabetes Care uitnodiging is jouw 

verdienste! 

 

Jacqueline, veel formele afspraken hebben we niet gehad, maar na elke 

afspraak liep ik glunderend en geïnspireerd terug naar mijn kamer. Ik heb grote 

bewondering voor je drive. Dank dat je, hoe hard je ook door de gang holde, 

altijd tijd had voor de mens achter de onderzoeker. 

 

Rina en Leonie van de Diabetescirkel, wat geweldig dat jullie geen moment 

twijfelden toen het verzoek om patiënten uit de Diabetescirkel te benaderen 

voor mijn onderzoek jullie bereikte. Zonder jullie was dit boekje er niet! Ook 

veel dank voor alle Diabetescirkel Onderzoeksassistentes!! 

 

Mw. Bisschof, dr. J. Zaat, dhr. T. Geerlings, dhr. T. Brouwer, dank dat ik 

patiënten uit jullie huisartspraktijken mocht benaderen. 
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Alle dames van het Diabetes Onderzoek Centrum, het was me een 

genoegen om wekelijks naar Hoorn te komen. Een speciaal woordje van dank 

gaat uit naar de meiden uit ‘mijn’ IN CONTROL team: Linda, Tanja, Janet, 

Josette, Merlin, Ferrina en stiekem ook Margreet, Mona en Bieneke, stuk 

voor stuk zijn jullie al geweldig en als team helemaal! Ik heb echt in mijn 

handjes mogen knijpen met jullie enne… de deelnemers ook! 

 

Jolanda en Tootje, wat regelen jullie de boel toch goed in Hoorn! Diabeteszorg 

en onderzoek, het loopt allemaal gesmeerd en het is prachtig in elkaar 

verweven. Geen opdracht te gek of jullie krijgen het voor elkaar. Hulde! 

 

I would like to thank the members of the reading committee for critically 

reviewing this thesis; Prof. dr. Andrew Farmer, Prof. dr. David French, 

Prof. dr. Riekie de Vet, Prof. dr. Henk Bilo, Prof. dr. Frank Snoek,  

dr. Wim de Grouw, your presence at the ceremony is much appreciated.  

I am looking forward to exchange thoughts. 

 

Dear co-authors, thank you for your valuable input, useful comments and 

great contributions. Julianne, stiekem genoot ik intens van je scepsis.  

Maar zoals je ziet, is het een geweldig artikel geworden! 

 

Alle diabetesgroep collega’s van de afgelopen 5 jaar, dank voor de fijne tijd 

en de geweldige boeken. Amber, Háta, missy VandenHurk, Esther, Laura, 

en Jeroen; Het was geweldig om in hetzelfde cohort te zitten. Jullie zijn top!! 

 

Jeroen, Jeroenski, J! Het was een genot om van het begin tot het einde een 

kamer met je te mogen delen. Lief en leed gedeeld. Het krassen van de kraai, 

het boomen van je woofers en de nespresso’s zijn onvergetelijk!  

 

Alle Huisartsgeneeskunde collega’s, dank voor de gezelligheid en 

betrokkenheid en adviezen. 

 

En dank aan: Loes, jij bent gewoon geweldig! Patrick en Bram voor alle hulp, 

Brahim voor je interne rust, Mayram voor de leuke stage. 
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Dear Julia, Lorraine, Anthea, Andrew, Maria, Sasha, Jason, Jenny and 

Richard, Thank you for the wonderful time at the CTU in Oxford! I definitely 

have to come over again! 

 

Wim en Wouter, in het verre Maastricht begon mijn wetenschappelijke 

avontuur. Dank voor het vertrouwen dat jullie in me hadden. 

 

Sander, Sandy en Mandy, erg vreemd dat ik zonder gemeenschappelijke 

letters in mijn naam zo’n puike tijd met jullie had in Maastricht. Tof dat jullie me 

zijn blijven volgen. 

 

En dan mijn nieuwe RIVM kiesBeter collega’s; Jullie zijn een leuk en bevlogen 

team met een zeer lastige taak. Ik had nooit verwacht dat kiesBeter maken zo 

uitdagend was. Dank voor het warme bad waar ik in terecht kwam, en Jos, 

dank voor de ruimte die je me gaf om mijn proefschrift af te ronden. 

 

Céline en Arno, tot het moment dat we met zijn vieren spontaan een avondje 

uit eten gingen had ik geen idee hoe ik mijn boekje ging vormgeven. Dank voor 

die super brainstorm! Dat had ik nou net even nodig. Enne, dankzij Arno’s 

vlugge vingers mag het resultaat er wezen, niet? 

 

Siebrand, toen ik je vroeg om de foto’s voor mijn boekje te maken had ik 

kunnen weten dat je letterlijk los zou gaan! Ze zijn geweldig geworden. 

Returning favours voor jou promotie? 

 

Hans, Sieb, oude weekend warriors! Hier was ik dus al die tijd mee bezig.  

Na 11 mei ga ik weer mee! Vincent, Nick, liever een verre vriend dan een 

goede buur! 

 

Heeren van de CuliClub; Ik zie letterlijk de lucht breken! Binnenkort nog een 

ritje naar het Bourgondische zuiden plannen? 

 

Henk en Nicolette, wat fijn dat jullie mijn Nederlandse samenvatting wilden 

tunen. Is het nu geen plaatje? 
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Arthur, big bro, ik weet nog goed dat jij me vroeg of bewegingswetenschappen 

eigenlijk niet veel beter bij me paste dan fysiotherapie. Wat je toen niet besefte 

is dat je me daarmee aan het denken zette en onbewust het onderzoek 

aanraadde. Ik vind het niet meer dan logisch om jou naast me te hebben op 

deze dag.  

 

Martijn, Martinus, Tinus! Sinds 16 Hoog is de dinsdag hardloopdag een 

redelijk constante factor. Voor mij het moment om het onderzoek even helemaal 

te vergeten. Tof dat ik je heb leren kennen en nog toffer dat je naast me wil 

staan! 

 

Lieve Wil en familie Beumer, jullie zijn altijd erg geïnteresseerd geweest in 

mijn onderzoek. Dank voor alle steun! 

 

Lieve broers en zus, in de Raalter klei gedropt en snel weer vertrokken.  

We hebben het alle vier toch maar mooi waar gemaakt! Dank voor jullie 

onvoorwaardelijke steun! 

 

Schoonzusjes en broer! Ook dank voor jullie interesse! 

 

Lieve mam en pap, Dat jullie alles aan de kant hebben gezet om ons het 

allerbeste te geven was duidelijk, maar dat dit zelfs tot een promotie zou 

leidden is toch wel heel speciaal. Masha, masha danki voor alle 

onvoorwaardelijke steun en liefde. Jullie zijn de beste!!  

 

Lief Pepijntje, kleine klauteraar! Nu papa’s boekje klaar is, kunnen we de 

computer eindelijk gebruiken waar hij voor bedoeld is: het kijken van Elmo 

filmpjes! 

 

Lieve Carolien, Moest ik nou echt Oost, Noord en Zuid Nederland af om je 

uiteindelijk mijn eerste maand in Amsterdam te vinden? Gelukkig maar, want 

wat is het leven toch leuk met jou! Dit proefschrift is voor jou. Kus op je neus! 
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