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In dit dankwoord maak ik graag gebruik van de gelegenheid om een aantal mensen
hartelijk te bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift.
Allereerst wil ik de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland bedanken die dit
onderzoek in belangrijke mate financieel mogelijk heeft gemaakt. Tevens wil ik alle
patiënten bedanken die hebben meegewerkt aan de studies in dit proefschrift en voor
hun geduld om tot drie keer toe de pakketten vragenlijsten - ondanks de vaak
optredende moeheid - in te vullen en te retourneren. Bedankt voor de getoonde inzet
en openheid. Door uw bijdrage is het mogelijk een steeds beter beeld te krijgen van
vermoeidheidsklachten bij sarcoïdose.
In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn promotoren: prof. dr. Jolanda De
Vries van de afdeling Medische Psychologie van Tilburg University en prof. dr.
Marjolein Drent van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht
University. Jullie begeleiding vanuit verschillende invalshoeken heb ik zeer
gewaardeerd.
Jolanda, bedankt dat je me de kans hebt gegeven om te promoveren op het
onderwerp sarcoïdose bij Tilburg University. Ik heb veel van jou geleerd over het
verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Jouw visie, enthousiasme en heldere kijk
op onderzoek heeft mij vaak een positieve ‘energy boost’ gegeven. Ik waardeer dat je,
ondanks je drukke bestaan, altijd tijd voor me vrij hebt gemaakt. Bedankt hiervoor. Ik
heb er veel bewondering voor hoe je al je taken als psycholoog, professor, manager
en moeder weet te combineren.
Marjolein, ook jou wil ik graag bedanken voor de mogelijkheid die je me hebt
geboden om psychologisch onderzoek uit te voeren bij sarcoïdosepatiënten die waren
verwezen naar het voormalige expertise ild care team van het MUMC+. Je medische
kennis, bevlogenheid en affiniteit met de sarcoïdosepatiënten waren inspirerend en
zinvol.
Al mijn co-auteurs wil ik hartelijk danken voor hun kritische en waardevolle
feedback op mijn manuscripten en voor de prettige en leerzame samenwerking. I
would also like to thank my foreign co-authors for their critical and valuable feedback
on my manuscripts. I appreciated the pleasant and helpful cooperation.
De leden van de promotiecommissie, prof dr. Guus van Heck, prof. dr. Johan
Polder, prof. dr. Jan Anne Roukema, dr. Ruth Wirnsberger en dr. Rudolf Ponds bedank
ik van harte voor hun waardevolle tijd om mijn proefschrift te lezen en beoordelen.
Ook wil ik prof. dr. Ad Appels en prof. dr. Ien van de Goor bedanken voor de
vervanging van dr. Rudolf Ponds en prof. dr. Johan Polder als opponenten bij de
verdediging van mijn proefschrift.
Mijn dank gaat uit naar het ild care team van de afdeling Longziekten van het
MUMC+. Met name Sita Pisana wil ik bedanken voor het benaderen van de
deelnemers en versturen van alle vragenlijsten. Petal Wijnen, bedankt voor het
verzamelen van de medische gegevens. Niels Opdam wil ik bedanken voor de
praktische hulp en ondersteuning bij de verwerking van de vragenlijsten.
Tevens gaat mijn dank uit naar Tiny en de ild care foundation voor de bijdrage aan
de mooie layout van mijn proefschrift.
Mijn oud-collega’s van Tilburg University wil ik bedanken voor zowel de praktische
als wetenschappelijke ondersteuning en natuurlijk voor de gezellige tijd. In het
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bijzonder wil ik Henneke, Mariska, Marleen en Annelieke bedanken voor de gezellige
en openhartige gesprekken tijdens onze etentjes of wandelingen tijdens de lunch. Ik
hoop dat we elkaar nog regelmatig zullen zien, nadat we gepromoveerd zijn. Henneke
en Mariska, fijn dat jullie mijn paranimfen willen zijn en 16 mei voor mij klaar staan.
Mijn dank gaat ook uit naar Lotje voor het wegwijs maken en vriendelijke welkom
toen ik startte als nieuwe aio en naar Hester voor je humor en relativeringsvermogen.
Jenny, mijn verjaardag- en kamergenootje, ik heb met jou de afgelopen jaren met veel
plezier kamer P610 gedeeld. Bedankt voor je tips, directe opvang in ‘crisismomenten’
en het delen van alle grappige momenten met ‘Flip’. Ook hartelijk dank voor het
beschikbaar stellen van je thermoskan voor oneindig theedrinken en voor je
gastvrijheid tijdens de aio-sinterklaasavonden.
Mijn huidige collega’s, met name Elkie, Inge en Ben van de Radboud Universiteit
Nijmegen, wil ik bedanken voor hun flexibiliteit waardoor het mogelijk was al tijdens
de afrondende fase van mijn aio-traject met een nieuwe baan te starten. Ook wil ik
jullie en Lieke, Sven, Marloes, Nick, Heleen, Daphne, Renske en Camille bedanken voor
de leerzame, gezellige en ontspannende momenten tijdens de drukke en soms
spannende periode in de laatste fase van de afronding van mijn proefschrift.
Beste vrienden, Wies, Suzan, Jannes, Loes, Janette, Arjen, Jeroen en Marloes
bedankt voor de gezellige stapavonden, romantische filmuurtjes, theeleuten, borrels
en muzikale momenten. Vooral aan onze ‘Florida-avonturen’ heb ik goede
herinneringen en ik hoop dit in de toekomst met jullie voort te zetten.
Anneke, Hennie en Jessica wil ik bedanken voor jullie ondersteuning. Hennie en
Jessica, medepsychologen, ik waardeer jullie interesse vanuit het vakgebied.
Oma, bedankt voor alles. Ik hoop dat je met veel trots het boekje van je kleinkind
op de boekenplank zet.
Johan, Lauco, Semir en Petrina, lieve (schoon)broer(tje)s en zusje, bedankt voor
jullie afleiding van het werk. We vormen een hechte groep en ik waardeer jullie
humoristische en relativerende inbreng.
Lieve papa en mama, bedankt voor alle onvoorwaardelijk steun en vertrouwen in
mij. Zonder jullie geloof in mij en de door jullie gegeven kansen zou ik nooit zover
gekomen zijn. Het voelt goed om te weten dat er altijd een veilige haven voor mij is.
Lieve Sebastiaan, de laatste bijzondere woorden van dit dankwoord zijn voor jou.
Bedankt voor je liefde, vertrouwen en steun. Ik vind het fijn dat ik altijd op jouw hulp
kan rekenen en om samen met jou van het leven te genieten.
Met de voltooiing van dit proefschrift is een belangrijke stap gezet. Op weg naar
een nieuwe uitdaging!

Willemien de Kleijn
Maart 2012
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