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Er zijn veel mensen die ik graag wil bedanken voor hun bijdrage aan de
totstandkoming van dit proefschrift. Op de eerste plaats dank ik de deelnemers
aan het ERGO onderzoek en alle meewerkende huisartsen, zonder wie dit
bevolkingsonderzoek niet zou kunnen worden uitgevoerd.
Mijn co-promotor Monique Breteler, dank dat jij me mede hebt
aangenomen op dit project. Ik heb veel geleerd van jouw kritische kijk op
analyses, stijl en inhoud van manuscripten. De vrijheid die je me in het begin gaf
is goed geweest voor mijn zelfstandigheid. Wanneer ik je echt nodig had, was je
er. Ik heb het als erg prettig ervaren dat we naast het werk ook over andere
onderwerpen met elkaar van gedachten konden wisselen. Mijn eerste promotor
Bert Hofman, dank voor de energieke manier waarop je mensen, waaronder mij,
enthousiast maakt voor de epidemiologie. Bedankt dat je deur zowel letterlijk als
figuurlijk altijd voor mij openstond. Mijn tweede promotor Rick Grobbee; dat de
afstand tussen Rotterdam en Utrecht betrekkelijk is, blijkt uit het feit dat ons
contact in de loop van de tijd intensiever is geworden. Ik heb dat als plezierig
ervaren. Veel dank voor de kritische en stimulerende commentaren op mijn
werk. Dan een bijzonder woord van dank voor Prof. Koudstaal, zonder wie het
onderzoek naar beroerte in ERGO niet zo’n vlucht had kunnen nemen. U was als
een promotor voor mij. Zeer veel dank voor de tomeloze energie waarmee u
beroerten hebt gecodeerd en hebt meegedacht, vooral over de classificatie van
subtypen van beroerte. Verder veel dank aan Dr. Michiel Bots, van wie ik wat
stroke betreft het estafettestokje overnam. Beste Michiel, ik heb veel van je
geleerd en ik kijk terug op een prettige samenwerking.
Mijn neuro-epi collega’s Annemieke, Ewoud, Frank Erik, Frank Jan,
Henning, Jan Cees, Marianne, Mirjam, Muriël, Niels, Patricia, Sandra, Sanjay,
Sarah en Tom bedank ik voor de gezellige tijd op de hoogbouw. Zoltan Voko,
thank you for your contribution to the stroke research and for your friendship.
Dat beroerte een cerebrovasculaire ziekte is, brengt met zich mee dat er
veel samenwerking was met de cardiovasculaire onderzoeksgroep. Daarbij wil
ik allereerst Jacqueline Witteman bedanken voor haar gedegen commentaar op
papers en goede ideeën voor analyses. Mijn kamergenoot en medeonderzoeker
op het NWO-project Antonio Iglesias; dank voor je bijdrage aan de carotismetingen. Ik ben blij met de eerlijkheid waarmee we dingen konden bespreken.
Verder wil ik Nicole van Popele, Rozemarijn Vliegenthart en Liesbeth Hak


danken voor de samenwerking bij een aantal artikelen. Liesbeth, jouw
hartverwarmende mailtjes hebben mij laatste periode erg gesteund. Verder
Annette van den Elzen, heerlijk dat we oeverloos over onze kinderen konden
kletsen. Rogier Nijhuis, veel dank voor je uitleg over de AIC analyse. Ik heb je
zien trouwen!
Verder dank ik Prof. Cock van Duijn voor de mogelijkheid om samen te
werken met Omer Njajou en Fakhredin Sayed. Omer and Fakhredin, thank you
for your contribution to the analyses and interpretation regarding genetic factors
and stroke. Prof. Pols, Prof. de Jong en Dr. Mirjam Geerlings dank ik voor de
bijdrage aan de interpretatie van analyses betreffende geslachtshormonen.
Mijn kamergenoten Antonio Iglesias, Henning Tiemeier, Marjolein van
der Klift en Arjan Bergink dank ik voor de vele uren waarin we lief en leed
hebben gedeeld. Het is een enorme steun voor me geweest dat we in het zelfde
schuitje zaten met de daarbij behorende ups en downs. Henning, ik kijk met veel
plezier terug op onze discussies die niet alleen over onderzoek, maar ook over
allerdaagse beslommeringen konden gaan. Ik heb veel gehad aan je morele
steun. Succes met het verder opzetten van je eigen onderzoekslijn. Tot mijn
kamergenoten behoorden ook Toos Stehman, Inge Haumersen, Pauli van Eldik
en Louise van Kleeff. Allen zeer bedankt voor de bijdrage aan de carotis
metingen en voor de gezellige uurtjes op de hoogbouw. Dick Slof, dank voor je
praktische steun.
Alle medewerkers van het ERGO-centrum bedank ik voor hun inzet voor
het onderzoek. Anneke Korving, bijzonder is de manier waarop je iedereen thuis
kunt laten voelen op het centrum, maar ook geen blad voor de mond neemt.
Korte tijd werkten we intensief samen en daar kijk ik met veel plezier op terug.
Jolande, Anneke, Lida, Elly, Lilian en niet te vergeten Deidre: dank voor jullie
bijdrage aan de follow-up van o.a. beroerte. Ingrid van Vuuren, dank voor je
belangstelling en inzet voor de codering van beroerte. Ik mis de gezamenlijke
koffies. Frank van Rooij bedankt voor de samenwerking op meerdere terreinen.
Nano Suwarno, Eric Neeleman en Rene Vermeeren dank ik voor de onmisbare
ondersteuning op gebied van automatisering. Marga en Marti, bedankt voor
jullie inzet op het secretariaat. Theo Stijnen, Lidia, Maria en Bettina dank ik
voor de statistische ondersteuning.
Susan Vos, alhoewel jouw mobiliteit beperkt was door je vergevorderde
zwangerschap was je bereid de cover te ontwerpen. Dankjewel voor het fraaie
resultaat.
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Ik ben erg blij dat mijn paranimfen Sarah Vermeer en Lucian Wolthuis
mij bij zullen bijstaan tijdens de promotie. Sarah, zonder jou zou mijn tijd op de
hoogbouw er heel anders hebben uitgezien. Naast verschillen ontdekten we dat
we behalve ons onderzoeksonderwerp ook andere overeenkomsten hadden en
dat smeedde een hechte band tussen ons. Jouw werklust is voor mij aanstekelijk
geweest. Dank voor je steun op vele fronten. Dat professioneel onze wegen gaan
scheiden zal zeker niet inhouden dat we elkaar uit het oog verliezen. Lucian,
door je heldere en nuchtere kijk op het leven en ons vak ben je altijd een goed
klankbord voor mij geweest. Dat we op veel punten op dezelfde manier tegen
dingen aankijken komt ook tot uiting doordat we uiteindelijk voor hetzelfde vak
kiezen. Ik hoop dat ik in de komende tijd weer ruimte heb om je vaker op te
zoeken.
Nanette, Akkelies, Hester, Marco en Erna; bedankt voor jullie
vriendschap en voor de interesse in alles wat niets met mijn werk te maken
heeft.
Lieve pa en ma, als geen ander hebben jullie moeten leren leven met de
gevolgen van vaat- en hersenschade. Ik bewonder jullie veerkracht en steun aan
jullie kinderen, wars van verwachtingspatronen. Dank voor de vrijheid om mijn
eigen weg te gaan. Mijn broer Geert-Jan, dank voor je oprechtheid en interesse.
Jaap en Vera, dank voor jullie belangstelling en praktische steun.
Tenslotte de personen die mij het meest dierbaar zijn. Lieve Nienke, je
bent nog te klein om te realiseren wat er allemaal gebeurt. Je bent een kanjer, ik
hou van je en kijk er naar uit om de tijd die ik met jou gemist heb in te halen.
Geert Jan, zonder jouw steun had ik dit niet kunnen bolwerken. Jij bent vanaf
het schrijven van mijn sollicitatiebrief tot en met de lay-out van dit proefschrift
mijn grootste supporter en criticus geweest. Zeker de laatste tijd is voor jou niet
makkelijk geweest. Ik hou van je en verlang er naar om samen meer te genieten
van de mooie dingen in het leven. De cirkel is rond.



