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Daar is het dan! Na jaren van hard werken is het proefschrift af!
Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp van mensen om mij heen. Een
kleine of grote, directe of indirecte bijdrage, ze hebben geleid tot dit proefschrift en ik ben
er heel dankbaar voor.
Veel dank gaat uit naar alle patiënten die participeerden in het Early SpA-cohort en
overige onderzoeken van Reade en het VU medisch centrum die de bron vormden voor de
studies beschreven in dit proefschrift.
Leden van de leescommissie, prof.dr. J.W.J. Bijlsma, prof.dr. R. Landewé, prof.dr.
A.E.R.C.H. Boonen, prof.dr. O.S. Hoekstra, dr. A. Spoorenberg, dr. F.A. van Gaalen,
hartelijk dank voor het beoordelen van mijn proefschrift en jullie aanwezigheid vandaag.
Prof.dr. Dijkmans, beste Ben, co-promotor, veel dank voor het vertrouwen dat je in mij had
om te mogen promoveren of om in opleiding te gaan. Ik koos, gezien het ziekbed van mijn
vader destijds, voor het promoveren. Het werd geen eenvoudig traject, maar het heeft geleid
tot een proefschrift en ik ben dankbaar dit nu te kunnen afronden met jou als emeritus
hoogleraar.
Dr. van der Horst-Bruinsma, beste Irene, co-promotor, het boekje is af, anders dan we
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initieel hadden bedacht, maar we zijn er blij mee! Dank voor je enthousiasme, de lessen
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over ‘vele ballen hoog houden’ en je hulp bij met name het afronden van het proefschrift.
Prof.dr. Lems, beste Willem, promotor, ik wil je bedanken voor de afgelopen periode, je
scherpzinnigheid en enthousiasme om mee te denken tijdens dit promotietraject. De cirkel
is rond; het is uiteindelijk toch een ‘botten-boekje’ geworden met jou als promotor!
Prof.dr. Boonen, beste Annelies, een artikel met jou te mogen schrijven was een groot
voorrecht. Dank voor je hulp en adviezen bij het schrijven van ons werkparticipatie artikel.
Je kennis ten aanzien van dit onderwerp is groots en je betrokkenheid om het tot een mooi
artikel te maken heb ik als heel bijzonder ervaren.

Prof.dr. Voskuyl, beste Alexandre, opleider, veel dank voor je hulp bij het maken van
juiste beslissingen en in het meedenken vanuit de opleiding om gestelde doelen te behalen.
Ik hoop de komende periode nog heel veel van je te mogen leren.
Lieve collega’s, onderzoekers en arts-assistenten van het VUmc/Reade, velen zijn
gekomen en gegaan in de periode van mijn promotie. Jullie hier allen te benoemen is dus
lastig, maar weet dat ik dankbaar ben de ups en downs van het onderzoek doen met jullie te
hebben kunnen delen. Veel dank voor alle gezelligheid op en rondom het werk.
Lieve Mariëtte, dank dat je er was op belangrijke momenten in mijn leven en veel dank
voor het delen van je ervaringen en wijsheden. Ik heb er veel aan gehad en het heeft me
gesterkt te blijven vertrouwen op mezelf.
Lieve pap en mam, met diep respect kijk ik terug op onze jeugd waarin jullie in moeilijke
omstandigheden ons kinderen toch allemaal de kans hebben gegeven te kunnen studeren.
Belangrijke eigenschappen hebben jullie ons bijgebracht, zoals doorzettingsvermogen, hard
werken en eerlijkheid, en ik heb deze allemaal hard nodig gehad tijdens mijn promotietraject. Ik ben jullie er heel dankbaar voor en ondanks dat jullie nu zo ver weg zijn, zijn
jullie in mijn hart altijd heel dichtbij!
Lieve Sylvia, lief zusje en zoveel meer. Geen woorden kunnen beschrijven wat jij voor mij
betekent en wat je voor mij en dit proefschrift hebt gedaan. DANK, en dan nog doe ik je
tekort. Ik voel me bevoorrecht jou niet alleen vandaag als paranimf maar altijd in mijn
nabijheid te ervaren. Lieve John, lief schoonbroertje, dank voor alle ‘computerhulp’. Je
maakte altijd tijd als ik weer eens ‘acute computerproblemen’ had; een database maken, een
Lieve Anne-Marie, (studie)vriendin van het eerste uur. Vanaf het moment dat we elkaar
leerden kennen, ben je een dierbare vriendin. Nu je weer terug bent in het zuiden zien we
elkaar wat minder, maar ondanks de drukte lukt het ons altijd wel om af te spreken, wat
gezelligs te doen en te praten over het leven, werk en toekomst. Het is bijzonder je bij de
verdediging van dit proefschrift als paranimf naast me te hebben en ik hoop dat onze
vriendschap nog heel lang zo zal blijven bestaan.
Lieve Arjen en Gerinda, dank voor jullie interesse in mij, in het werk en in mijn promotie
die ik perse af wilde maken! Niet alles is soms logisch; om innerlijke rust te vinden, moet je
afmaken waaraan je begonnen bent!
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gecrashte computer fixen of een ‘onmogelijke’ figuur maken. Veel dank hiervoor!
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Lieve familie en vrienden, het is onmogelijk om iedereen hier persoonlijk te benoemen,
maar ontzettend bedankt voor de interesse die jullie de afgelopen jaren in mij en het
promoveren hebben gehad en dank voor alle liefde, gezelligheid en afleiding die jullie me
bezorgden.
Lieve Joost, oftewel lief Josie, het leven met jou te mogen delen is een groot voorrecht. Ik
geniet elke dag van ons samenzijn en voel me bevoorrecht onze ‘warme’ plek in Alphen
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aan den Rijn mijn thuis te mogen noemen omdat jij er bent.

176

