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Aan dit proefschrift heb ik met heel veel plezier en enthousiasme gewerkt, en 

vele mensen hebben op één of andere manier bijgedragen. Wat een genoegen! Ik 

heb ieders betrokkenheid enorm gewaardeerd, en hierbij zou ik graag een aantal 

mensen in het bijzonder willen bedanken.

Allereerst de 622 deelnemers; twee jaar lang hebben we jullie bevraagd, bemeten 

en bloed afgenomen. Het is niet voor niets geweest. Hartelijk dank voor jullie 

moeite en inspanningen.

Giel. Jij bent een klasse apart. Met je visie, durf, en een enorme portie vitaliteit 

ben je iemand waarop ik altijd gemakkelijk kon terugvallen. Je herkent en koestert 

de momenten waarop je wat kunt leren en deelt dat met de rest. Bedankt voor het 

vertrouwen en de vrijheid die ik kreeg.

Sandra. Jouw manier van begeleiden had ik precies nodig: een scherp en eerlijk 

klankbord, niet remmend maar nuancerend en altijd raak als de bliksem. Heel 

prettig.

Maurits en Mai, hoewel wat meer op afstand, jullie drempel was laag en jullie 

coaching waardevol.

De deelnemende huisartsen door heel West-Friesland wil ik ook graag bedanken: 

dhr. C. van Erp, dhr. W. Klaassen, dhr. C. Koeman, dhr. P. Bakker, dhr. N. Kuijs, dhr. 

R. Schure, dhr. W. ter Heide, dhr. Th. Landaal, dhr. H. Korfker, dhr. A. de Jager, mw. 

I. Bolhuis-Claasen, dhr. R. den Heijer, dhr. T. v.d. Klei, dhr. M. Oomen, dhr. H.B.A. 

v.d. Sande, dhr. Y. Vellenga, C. Westerveld, dhr. R. de Vries en dhr. S. Bleijendaal; 

zonder jullie was het niet gelukt. 

Ook zonder de ijverige praktijkondersteuners en doktersassistenten was het niet 

gelukt; Anne, Connie, Elianne, Josée, Mariëtte, Marion, Riet en natuurlijk Wanda, 

ik ben jullie erg dankbaar voor de inzet bij de uitvoering van de interventie. 

Het Diabetes Onderzoek Centrum in Hoorn was mijn tweede thuis tijdens de 

meetperiodes. De deelnemers werden hier voor dag en dauw warm verwelkomd 

en gemeten door een fantastisch team. Dank aan de OA’s; Jeannet, Lida, Linda, 
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Marianne, Marjan, Marcella, en Sylvia. En wat ben ik fan van de dames van de 

receptie! Margreet en Mona, soms bel ik het DOC alleen om even jullie stem te 

horen.

En alles liep zo soepel daar mede dankzij Jolanda Bosman, ondanks dat ik je veel 

vaker en veel eerder overal bij had moeten betrekken. Bedankt.

Evelyn. Efsky, Ef, F. Wat een werkpaard ben jij! Slim, trouw en zo gezellig. Tussen 

neus en lippen door pleegde je honderden telefoontjes en stuurde je bakken met 

post de deur uit. Ook spoorde je mij steeds aan i.p.v. andersom... Ge-wel-dig. Ik 

kijk uit naar onze samenwerking in het NAD project.

Ook Arjet, Merlin, Ans, Loes Haan, Patrick Roest, Len Wallast, Brahim Oughzou 

wil ik bedanken voor hun hulp en gezelligheid.

Members of the reading committee: prof. dr. ir. J. Seidell, prof. dr. N. Owen, prof. 

dr. G. Rutten, prof. dr. T. van der Weijden, dr. F. van Lenthe, dr. F. Pouwer, many 

thanks for taking your time and effort to review the manuscript of this thesis, and 

for your presence as opponent at the defence ceremony…please take it easy on 

me.

Uriëll, kamergezel, brother in crime, het was gezellig. Nog koffie? Ik kijk uit naar 

je proefschrift! 

Ook met mijn nieuwe kamergenote Karolien blijft onze kamer de gezelligste van 

het hele instituut.

Alle (ex)collega’s van de afdeling Huisartsgeneeskunde dank ik voor alle leuke 

lunches en koffies. Daarbij hoort nog een speciale shout-out naar mijn ‘oude’ 

kamergenoten Marcel en David, en de promovendi van Harm en Hein met wie 

ik in het begin de hort op ging om de huisartsen te bezoeken: Marjoliek, Ciska en 

Klaas.

Rik Bes en Jacqueline Tijhaar: bedankt voor het opleiden van de praktijkonder-

steuners voor de interventie. Een moeilijke klus, maar jullie hebben het goed 

aangepakt.
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Dank ben ik ook verschuldigd aan Jacqueline Dekker, Anne-Marie Plass, Dirk 

Knol, Riekie de Vet, Piet Kostense en Hans Brug: Ik mocht zo nu en dan van jullie 

expertise gebruikmaken en dat zal ik niet glad vergeten.

Met Adrienne en Marieke heb ik fijn samengewerkt en daar zijn prachtartikelen 

uit voortgevloeid. Succes allebei met het afronden van jullie boekje!

Daarnaast wil ik de stagiaires bedanken die zijn afgestudeerd op het Leefstijl 

Onderzoek West-Friesland: Laura Doeven, Ellen Schouten en Mareike Haupt. 

Wat een ijver! Ik ben trots op jullie eindresultaten.

 

Many thanks to Neville Owen, David Dunstan, Diana Magliano and Jo Salmon, 

who made our visit to Australia a wonderful experience. Although you are living 

and working on the flip side of the planet, I hope to stay in contact!

Dank ook aan de leden van de EMGO-band, de PhD committee (Mai, Raymond, 

en mijn opvolger Femke van Nassau), de redactie van Pak‘EM+GO en alle leden 

van de diabetes onderzoeksgroep.

Lianne Verstrate: ik hoop dat je -als antropologe- inmiddels een beetje gewend 

bent in dit bèta-nest, ik ben in elk geval blij dat je aan boord bent.

Dank ook aan alle sportieve EMGO collega’s waarmee ik af en toe mocht ont-

laden: tafeltennis, zaalvoetbal, hardlopen; allemaal onder werktijd. 

Het wielrennen is in de afgelopen vier jaar wat uit de hand gelopen en een aantal 

EMGOers waren daar nauw bij betrokken. Ik dank het Giro des Ardennes peloton 

voor de niet aflatende strijdlust, en natuurlijk Job en Frank: wat lijkt het allemaal 

echt hè? Heerlijk.

Christina, wat een mooi boekje! Ik ben blij dat jij het wilde vormgeven, en ook dat 

je me hebt gestimuleerd om dit onderzoek te gaan doen. Dikke zoen. 
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Steun en relativering vond ik in ruime mate bij mijn vrienden en (schoon)familie, 

met name Tijl, Koen, Sies, Len en Thijs (bloedgroep) wil ik bedanken. We gaan 

lang terug, met jullie kan ik de hele wereld aan.

Ad en Wenda, lieve ouders, geen woorden nodig toch?

Katja, mijn hemel, wat een prachtvrouw ben jij, om nooit genoeg van te krijgen!
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Maak u niet druk, 
dit is slechts inkt en papier
en nu zit het in uw hoofd

 Adriaan Lakerveld


