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Daar is het dan, écht het allerlaatste hoofdstuk! Dan is mijn proefschrift klaar! Voordat ik de 

kans grijp om alle mensen te bedanken die hebben bijgedragen aan dit proefschrift, wil ik 

eerst Helen bedanken. Ik geloof niet dat ik zonder haar ooit aan een baan als onderzoeker 

en een promotietraject was begonnen. Ze was niet alleen een ontzettend lieve vrouw, ze 

was ook een ongelooflijk inspirerende begeleidster, onderzoekster en diëtist. Toen ik 

onderstaande woorden schreef leefde ze nog, maar helaas heeft ze niet meer de kans ze in 

dit proefschrift te lezen. 

 

Helen, thank you very much for inspiring me and sharing your passion for science with me. 

You showed me the beauty, possibilities and impact of research. I am not sure whether I 

would have become a researcher if I hadn't had a fantastic placement with you. You're not 

only a fantastic researcher and dietitian, you are most of all a great woman. Thank you so 

much! 

 

Onderzoek doe je gelukkig niet alleen en ook aan de onderzoeken in dit proefschrift hebben 

veel mensen bijgedragen. Op deze manier wil ik graag iedereen bedanken die een bijdrage 

heeft geleverd aan dit proefschrift. Ook degenen die ik niet persoonlijk noem, heel erg 

bedankt! 

 

Allereerst heel veel dank aan alle deelnemers van de verschillende onderzoeken. Echt super 

dat jullie je wilden inzetten om via onderzoek de zorg voor toekomstige patiënten nog beter 

te maken. Dat waardeer ik enorm! Door de open gesprekken met jullie heb ik een veel beter 

beeld gekregen van de impact van brandwonden. 

 

Daarnaast veel dank aan het BOD projectteam, in het bijzonder mijn promotieteam. 

Margriet, wat fijn dat jij mijn copromotor was. Je hebt me de wondere wereld van 

brandwonden laten leren kennen. Ik vond het erg inspirerend om samen op een kamer in 

het BWC te werken en heel fijn dat ik je altijd alles mocht vragen. Dankjewel voor alle 

adviezen, begeleiding en (praktische) oplossingen. Suzanne, dankjewel voor jouw 

begeleiding van iets verder weg, maar dichtbij als het nodig was. Waar ik je in het begin niet 

vaak zag en het lastig was om op MGZ te komen, is dat later zeker veranderd. Ik waardeer je 

kritische blik, je concrete en heldere ideeën en ik vind het erg fijn dat ik altijd bij je terecht 

kan. Dankjewel ook voor de kans om naast en na mijn promotie op andere leuke projecten 

op MGZ te werken. Ik vind het tof dat mijn promotie jouw eerste als promotor wordt! 

Esther, bedankt voor het zijn van mijn promotor en voor het vertrouwen dat ik dit project 

mocht doen. Juanita en Nancy, ook al behoorden jullie niet tot mijn promotieteam, soms 

voelde het wel zo. Heel fijn dat jullie allebei met jullie eigen expertise hebben meegewerkt. 

Juanita, zo leuk hoe enthousiast je altijd bent en hoe je deur (of eigenlijk mail) altijd open 

staat. Ik heb veel van je geleerd over ziektelast. Het had even tijd nodig voordat ik kon 

omgaan met al de verschillende aannames. Dankjewel voor je geduld. Nancy, ook jij was bij 

bijna alle onderdelen van mijn promotieonderzoek betrokken en menig artikel heb je nog 
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net wat scherper en beter gemaakt. Dankjewel voor je kritische blik en je welwillendheid om 

mee te denken. Kees, Marianne en Anouk, dankjewel voor jullie input en samenwerking in 

het BOD project. Zowel voor de praktische hulp, als voor jullie expertise die hielp om dingen 

soms vanuit een ander perspectief te zien. Ik vind het leuk dat ik met het BOD projectteam 

voorlopig nog even mag samenwerken! 

 

Ook veel dank voor iedereen die verder heeft meegewerkt aan het BOD project. In het 

bijzonder, Nicole, Matthea, Anita, Jakob, Jetty, Hans, en Moniek. Dank jullie wel voor jullie 

enorme inzet om al die brieven te sturen, patiënten te bellen, metingen te doen en data in 

te voeren. Ik ben heel blij dat we de kans krijgen om al deze mooie data nog verder uit te 

werken. 

 

Alle andere co-auteurs van de verschillende artikelen ook bedankt voor de fijne 

samenwerking. Charlie, dankjewel voor al je hulp bij het ontwikkelen van het herstelmodel 

en al je tips voor R! 

 

Verder wil ik graag de leden van de promotiecommissie bedanken. Dit zijn: prof. dr. Paul van 

Zuijlen, prof. dr. Jan van Busschbach, prof. dr. Lex Burdorf, prof. dr. Michiel Verhofstad, prof. 

dr. Cees van der Schans, prof. dr. Babette Renneberg en dr. Mariska de Jongh. Hartelijk dank 

voor het beoordelen van mijn proefschrift en voor het voeren van de oppositie. 

 

Collega’s op het BWC, dank jullie wel voor jullie gezelligheid, interesse en lessen in de 

brandwondenzorg. Ik vond het heel bijzonder om de eerste maanden veel mee te kijken in 

de zorg en jullie toewijding voor de patiënten te zien. Jullie hebben me heel veel geleerd 

over brandwonden en allerlei facetten van de zorg. Lieve kamergenootjes, ook al had ik af 

en toe de rust van MGZ nodig om letters op papier te krijgen, ik vond (en vind) het erg leuk 

om met jullie op het BWC te werken. Nine, het was erg leuk dat we tegelijk ons 

promotieonderzoek op het BWC deden. Ik vind het ontzettend knap hoe jij allerlei projecten 

tegelijk deed, en ondertussen ook nog even de monsterklus van een review klaarde. Ik ben 

ervan overtuigd dat je een ontzettend goede arts wordt en hoop dat je binnenkort een 

mooie opleidingsplek krijgt! Nicole, dankjewel voor je gezelligheid en alle praktische tips, die 

waren echt ontzettend handig! Het is mooi om te zien hoe jij allerlei projecten voorbereidt 

en uitvoert, en uit alles het beste probeert te halen. Anneke, jouw passie voor nazorg en 

betrokkenheid bij je patiënten is inspirerend. Helma, het is mooi om te zien hoe in 

onderzoek bij jou de patiënt altijd voorop staat. Bedankt voor het delen van jullie kennis en 

ervaring. 

 

Collega’s van de VSBN en de Brandwonden Stichting, dank jullie wel voor de gezelligheid en 

interesse tijdens onderzoeksdagen en congressen. Tsjitske, leuk om met jou als 

epidemioloog toch net even anders over brandwondenonderzoek te kletsen. Gaby, jouw 

enthousiasme en talent om dingen visueel weer te geven is aanstekelijk. Dank jullie wel voor 
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de kans om aan de evaluatie van de nazorgportaal mee te werken. Moniek, altijd gezellig om 

jou weer te zien en onze ervaringen te delen. Jouw promotie was een erg inspirerend 

voorbeeld! Marlies, dankjewel voor je hulp bij allerlei praktische zaken. Rob en Carine, dank 

jullie wel voor het vertrouwen in het BOD project. Dit proefschrift was er niet geweest 

zonder de steun van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Carine, ook bedankt voor het 

meedenken over de mogelijkheden voor een vervolg van het BOD project. 

 

Ook op de afdeling MGZ van het ErasmusMC heb ik veel leuke en inspirerende collega’s 

(gehad). Lieve D&I sectieleden, ook al ben en was ik er niet heel vaak, ik vind het altijd leuk 

om op MGZ te werken, trap te lopen, en zelfsmeerlunches te hebben. Sandra, Lotte, 

Marjolein, Daphne, Madelon, Manon, Branko en Robbin, dank jullie wel voor alle 

gezelligheid, interesse en betrokkenheid! En ook voor jullie hulp als ik weer eens niet wist 

waar ik wat kan vinden. Jilske, Dominique, Sophie en Diana, ook jullie bedankt voor alle 

gezellige momenten op MGZ. 

 

During my PhD, I visited the burn unit of the Fiona Stanley Hospital in Perth, Australia. Many 

thanks to all who have made this work visit possible. Special thanks to Dale who arranged 

my visit and supervised me during and after my stay. Dale, thank you so much, it started 

with your enthusiastic reaction on my email and the enthusiasm stayed. It was an honor and 

pleasure to work with you and your group. I have learned so much from you. And it was 

great to discover that we share a passion for tennis. Fiona, Graeme, Aaron, Ed, Dale, Ingrid, 

Tiffany, Mark, Fiona, Helen, Nicola, Stuward, Michelle, Pippa, Treya and Inge, thank you for 

providing me with an great learning experience and a wonderful time. I have learned a lot 

from you and thank you for making me feel part of the team. Graeme and Aaron, thank you 

for your help with the data. 

 

Mijn dank gaat ook uit naar mijn ex-collega’s bij het Nivel. Om naast mijn promotie terug bij 

jullie te komen werken voelde als thuiskomen, met name door alle leuke mensen van de 

derde verdieping. Dank jullie wel voor de gezelligheid en jullie interesse. Joke, dankjewel 

voor de kans om op een andere manier met je samen te werken. Ik heb weer veel van je 

geleerd. Het was leuk om telkens in een ander onderwerp te duiken en mee te werken aan 

allerlei verschillende voorstellen. Dat heeft me zeker ook geholpen in mijn proefschrift. Het 

is inspirerend om te zien hoe jij telkens je vinger op een zwakke plek weet te leggen. 

Kamergenootjes, Yvette, Roland, Elise, Anne-Karien en Joost, elke donderdag was weer 

gezellig met jullie. Yvette, ik vind het ongelooflijk knap hoe jij alles combineert, zoveel 

mensen helpt, en tegelijkertijd ergens nog tijd en energie vandaag haalt om aan je promotie 

te werken. Marianne, Mark, Mariëtte, en John, dank jullie wel voor de fijne samenwerking. 

Liesbeth en Maartje, tof hoe we nog ‘even’ tussendoor een mooi artikel hebben weten te 

schrijven! Lisa, dankjewel voor de gezellige lunchwandelingen en je tips over promoveren. 

Tessa, dankjewel voor de gezellige vrijdagen en je interesse. Het was fijn dat we ongeveer 

tegelijk met het laatste deel van ons proefschrift bezig waren. Dankjewel voor alle keren dat 
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je even mee wilde denken, een kritische vraag had, of gewoon even over het grotere plaatje 

wilde praten. Als ik van iemand verwacht dat ze mijn discussie leest, dan ben jij het. Ik kijk 

uit naar jouw promotie!  

 

Dominique en Tessa, gezellig om jullie nog regelmatig te zien en bij te kletsen. Onze etentjes 

zijn altijd erg leuk. Dominique, heel leuk dat we weer collega’s zijn en weer samen dingen 

organiseren. Als er iemand is die het verdiend om te promoveren, dan ben jij het! 

 

Sporten tijdens mijn promotie was erg belangrijk om de volgende dag weer fris aan de slag 

te gaan. Eveline, Vivian en Stephanie, dank jullie wel voor alle uurtjes op de tennisbaan. 

Teamgenootjes van Pijnacker 1, dank jullie wel voor alle gezellige momenten op en naast de 

baan. Door onze verhuizing moest ik overstappen naar een andere vereniging. 

Teamgenootjes van BLTV 1, leuk dat ik bij jullie aan kon sluiten en dat jullie me 

geïntroduceerd hebben in padel. Janneke, bedankt voor de uurtjes trainen. Onze padel skills 

worden steeds beter! 

 

En ook andere afleiding was onmisbaar. Meiden van de Restancie, lieve Anke, Annaberth, 

Corine, Manon, Moniek, Rianne, Suzanne en Sylvia, heel leuk dat we elkaar nog regelmatig 

zien. Dank jullie wel voor alle leuke uitjes, etentjes en weekendjes weg. Lieve Syl, dankjewel 

voor alle leuke avondjes, de introductie in allerlei verschillende keukens, en je openheid en 

gezelligheid. Het is enorm fijn dat ik altijd bij je terecht kan. Jan, dankjewel voor je 

aanhoudende interesse in mijn promotieonderzoek en de gezellige bbq’s in het Kralingse 

bos. Lieve Lirije, helaas zien we elkaar niet meer zo vaak als vroeger, maar het is altijd weer 

even gezellig. Gelukkig maakt Whatsapp de afstand met Liverpool klein. Ik vind het heel 

knap hoe jij je overal doorheen slaat. Hopelijk komt er binnenkort voor jou ook een mooie 

promotieplek. Lieve Mireille, van samen op de fiets naar school, tot even samenwonen in 

Gent, discussies over wetenschap en uitstapjes. Het is altijd leuk met jou! Ik vind het 

ontzettend knap hoe jij je overal voor de volle 200% voor inzet. Lieve Annemarie, dankjewel 

voor alle gezellige momenten. Van experimenteel koken, een workshop worstenbrood 

maken tot weer een nieuw restaurantje proberen en onze trip naar Porto. Ik vind het heel 

leuk dat we onze passies voor reizen, koken en lekker eten delen. Dankjewel voor alle leuke 

receptjes, uitjes en reistips. Lieve Jilske, enorm leuk dat we niet alleen vriendinnen maar ook 

collega´s zijn! Van de deur voor me openen op MGZ, tot het uitwisselen van syntaxen, de 

treinreizen van en naar Rotterdam, de gezellige avondjes en het bootcampen. Ik vind het 

allemaal leuk! Gezellig om samen in Breda te wonen en dankjewel dat jij mijn paranimf wilt 

zijn! Alex, wat leuk dat jij nu ook in Breda woont. Heerlijk dat je sarcasme niet minder is 

geworden sinds de tijd dat we samen tennisactiviteiten organiseerden. Dankjewel voor de 

vele gezellige avondjes met Jilske en Johan. Op naar nog veel pubquizen, spelletjesavonden 

en etentjes. 
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Lieve schoonfamilie, bedankt voor jullie interesse en steun. En voor alle hulp bij de 

verbouwing. Ik ben heel blij met het eindresultaat! Wat is dat fijn thuiskomen! Frans en Ria, 

heel fijn dat we altijd bij jullie terechtkunnen, al is het soms alleen voor een slaapplekje. 

Mark, het is mooi om te zien hoe jij van je hobby je werk hebt gemaakt. Peter, dankjewel 

voor je interesse, je wilde altijd even weten hoe het met mijn proefschrift stond en of ik al 

een artikel had geschreven. Ik vind het ontzettend knap hoe jij je hart volgt en je droom 

najaagt. Ik stap graag een keer bij jou in het vliegtuig.  

 

Opa en oma, lieve Henk en Netty, dankjewel voor jullie steun en liefde. Jullie interesse in 

ons als kleinkinderen is hartverwarmend. Jullie zijn onze trouwe supporters, niet alleen als 

het ging om alle autoritjes naar en uurtjes langs de tennisbaan, maar ook bij onze studie of 

werk. Waar ik vroeger alle krantenknipsels over tennis kreeg, krijg ik nu een mailtje of appje 

als er iets over brandwonden in het nieuws verschijnt. Al ben ik in jullie ogen soms al een 

beetje een dokter, straks ben ik echt een doctor. 

 

Lieve Ellen, wat fijn dat jij mijn zusje bent en dat je straks samen met Jilske naast mij wilt 

staan! Waar we vroeger heel veel samen deden, is dat nu een stukje minder, maar dat wil 

niet zeggen dat onze band minder is. Wat was het moeilijk vorig jaar. Ik ben enorm trots op 

jou en Jasper dat jullie je er zo goed doorheen hebben geslagen. Jelle heeft een plekje in 

mijn hart. Ik geniet van onze gezellige uitstapjes, reisjes (met of zonder mam) en dagjes 

shoppen. Dankjewel ook voor je hulp bij de opmaak van mijn proefschrift.  

 

Lieve pap en mam, dankjewel voor jullie liefde en steun, en dat jullie altijd voor El en mij 

klaarstaan. Het is altijd fijn thuiskomen en jullie deur staat altijd open. Dank jullie wel voor 

jullie advies en goede raad alle keren dat ik belde met weer ‘een vraagje’. En bedankt voor 

jullie letterlijke bijdrage aan dit proefschrift. Fijn dat jullie mijn samenvatting even kritisch 

wilden bekijken. En mam, ik ben heel trots dat ik jouw creatie mag dragen tijdens mijn 

promotie! 

 

En dan, helemaal als laatste, maar zeker niet als minste. Lieve Johan, wat is het leven leuk 

met jou! Dankjewel dat je er altijd voor me bent en me altijd steunt, of ik nu drie banen heb, 

of een werkbezoek naar Australië plan. Ik vind het leuk dat je zo handig bent (wat heb je ons 

huis mooi gemaakt!), en ik ben er trots op dat jij de kaft van mijn proefschrift hebt gemaakt! 

Ik ben heel blij dat ik je besmet heb met mijn passie voor reizen en ik wil heel graag samen 

met jou nog veel meer van de wereld zien!  


