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Chapter 12  Dankwoord 

 

Een proefschrift schrijven doe je nooit alleen. Iemand geeft je de kans als onderzoeker, patiënten 

willen aan jouw onderzoek meewerken, je schrijft (met de nodige hulp) je artikelen en uiteindelijk je 

inleiding, je discussie en je dankwoord.  Op deze plaats wil ik iemand gedenken die niet al die kansen 

gekregen heeft: Virjo Braat. Hij was bijna aan het einde van zijn opleiding tot internist-allergoloog, 

zijn proefschrift was goed gevorderd en hij was net vader geworden van een zoon toen hij getroffen 

werd door ziekte en kort daarna overleed. Zijn laatste wens, promoveren, kon helaas niet in vervulling 

gaan. Wel is een prachtige bundeling van zijn artikelen verschenen dankzij zijn vrouw Ingrid en Hans 

de Groot van de afdeling Allergologie. Virjo, we hebben samen heel wat onderzoekspatiënten gezien 

op de Allergologie; in mijn eerste opleidingsjaar in Dordt hebben we vaak gepraat over de (bijna) 

onmogelijke combinatie van de opleiding Interne en het schrijven van een proefschrift. Voor jou heeft 

het niet zo mogen zijn en dat doet me nog steeds verdriet. Dit proefschrift is ook voor jou. 

 

Roy Gerth van Wijk, mijn co-promotor en opleider: de weg naar deze promotie was er een vol hobbels 

maar uiteindelijk is de finish bereikt. Ik heb het vak van artikelen schrijven voor de helft van jou 

geleerd. Jouw kennis van de literatuur omtrent alle aspecten van rhinitis is onovertroffen; de 

“database” Gerth van Wijk was vaak sneller en beter dan een search in PubMed. Nu, in mijn laatste 

jaar van de opleiding, merk ik keer op keer dat je kennis van de klinische allergologie net zo groot is. 

Ik hoop dat de samenwerking niet ophoudt bij het einde van de opleiding. 

Prof dr Bruijnzeel-Koomen, Prof dr de Monchy en Prof dr Aalberse, de SGO-begeleiders: Carla, Jan, 

Rob, er zijn heel wat vergaderingen in Utrecht geweest om dit SGO-onderzoek op te zetten en in 

goede banen te leiden. Jullie enthousiasme, ideeen en relativeringsvermogen zijn zeer belangrijk 

geweest voor het succes van dit onderzoek. Prof de Monchy wil ik ook bedanken voor zijn bijdrage 

aan de leescommissie. 

Dr Duivenvoorden, methodoloog en psycholoog: beste Hugo, jouw liefde voor statistiek bleek toch 

meer besmettelijk dan ik had gedacht. De andere helft van het vak artikelen schrijven en met name 

het methodisch te werk gaan bij het opzetten van een artikel heb ik zeer beslist van jou geleerd. Maar 

bovenal waardeer ik je humor, je bereidheid je voor meer dan 100% in te zetten en je agenda ingeval 

van een probleem direct om te gooien om de helpende hand te kunnen bieden. Je hebt een groot 

aandeel in de totstandkoming van dit proefschrift. 

Dr E Hak, beste Eelko: toen de eerste brief van de NEJM kwam zagen wij een afwijzing en jij   

mogelijkheden. Zonder jouw overtuiging van de mogelijkheden van het stuk was het nooit zover 

gekomen. 

Prof dr Pols, promotor en opleider interne geneeskunde, wil ik bedanken voor zijn bijdrage aan de 

leescommissie en de tot stand koming van dit boekje.  

Prof dr de Jongste en Prof dr Thomas wil ik bedanken voor hun bereidheid hun tijd en expertise ter 

beschikking te stellen en zitting te nemen in de leescommissie. 
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Sigrid Hendriks en Jacqueline Broeshart, SGO-onderzoekers van het eerste uur: we hebben heel wat 

werk verzet in de begintijd van SGO. Jullie kozen uiteindelijk voor een ander pad. Nogmaals mijn dank 

voor alle stut en steun in die tijd. 

Zana Tempels en Bert Oosting: jullie waren waardige opvolgers van Jacqueline en Sigrid. We hebben 

heel wat zorgen, files en syntaxen gedeeld. Bert, misschien kom ik in de toekomst toch nog wel eens 

een cavia bij je halen. Zana, ik hoop in de toekomst nog vaak bij jou en Robert te eten en te 

“Kolonisten”.  

Arjanne van Oorschot, je bent inmiddels van baan veranderd, maar met het SGO onderzoek heb je 

laten zien dat je een uitstekende research assistente bent. Jouw aanwezigheid en optimisme waren 

een goed tegenwicht voor alle tegenslagen tijdens het onderzoek. 

De longfunctie assistenten en met name Caroline wil ik bedanken voor hun tijd en inzet bij het mij 

leren uitvoeren van de diverse longfunctietesten voor het onderzoek. 

Dr van Vliet, opleider interne geneeskunde in Dordrecht: beste Adrie, de overstap van 5 jaar research 

naar interne geneeskunde viel niet mee. In de drie jaar die ik in Dordt heb doorgebracht heb ik veel 

van je geleerd, vooral het laatste jaar op de polikliniek. Je aandacht gaat niet alleen uit naar de kennis 

van het vak maar ook naar de mens achter de assistent en dat heb ik altijd zeer gewaardeerd. De 

toekenning van de 4-jarige interne opleiding aan jouw kliniek vind ik een prachtige beloning voor alle 

werk die je in de assistenten en hun opleiding steekt. 

Hans, Irene, Wilma, Conny, Marina, Ellen, Rinia, Linda, Nicolette: jullie wil ik bedanken voor alle 

steun, collegialiteit en jullie bereidheid een luisterend oor te lenen als het weer eens niet liep met 

onderzoek of schrijven. Door jullie is de poli Allergologie een uniek geheel waar ik met moeite afscheid 

van zal nemen aan het einde van dit jaar. 

Mijn vrienden en vriendinnen wil ik bedanken voor al hun steun, begrip, maaltijden en hun bereidheid 

mijn kookexperimenten met ware doodsverachting uit te proberen. Jullie zijn ieder op je eigen manier 

voor mij een rots in de branding. Darian en Mirjam wil ik ook bedanken voor hun bijdrage aan het het 

corrigeren van het Engels. 

Mijn moeder wil ik bedanken voor alle steun en zorg die ik altijd van haar gekregen heb.  

Mijn paranimfen Ron, Carlo en Mirjam: jullie zijn al heel lang belangrijk in mijn leven.  

Mirjam, ik vind het geweldig dat je 25 jaar na onze eerste kennismaking op de middelbare school nu 

naast me staat. Jij en Eric zijn met jullie dochters een prachtig stel. 

Ron en Carlo, we zijn ooit begonnen als buren maar jullie voelen voor mij als broers. Dat jullie op 

deze dag bij me zijn betekent veel voor me. Ik hoop de traditie van klussen en eten nog lang voort te 

zetten net als het oppassen op de honden. 

Fred, mijn thuisfront: jouw optimisme is grenzeloos net als jouw vertrouwen in mijn kunnen. Samen 

hebben we één promotie, twee opleidingen en diverse verbouwingen doorstaan. Hopelijk breken nu 

iets rustiger tijden aan waarin we wat meer van elkaars gezelschap kunnen genieten zonder dat we 

aan een project bezig zijn. 


