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Dankwoord 

In dit dankwoord maak ik graag gebruik van de gelegenheid om een aantal mensen te 

bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift. Veel personen 

hebben,  op  verschillende  manieren,  bijgedragen  aan  het  tot  stand  komen  van  dit 

proefschrift. 

 

Allereerst gaat in het bijzonder mijn dank uit naar mijn promotoren: Prof. dr. Marjolein 

Drent en Prof. dr. Jolanda de Vries. 

Beste Marjolein, het eerste woord van deze zin is essentieel, want een betere promotor 

had  ik me  niet  kunnen  wensen.  Toen  je  in  het  ZGV  ging  werken  heb  je met  veel 

enthousiasme de afdeling Fysiotherapie en mij voor  je te weten te winnen. Gedreven 

zijn we binnen het toenmalige  ILD care team met sarcoïdose‐ en  longfibrosepatiënten 

gestructureerd aan het trainen geslagen. Met goed resultaat en enthousiasme bij alle 

partijen.  Ik weet nog goed dat  je  zei: “Laten we dit eens proberen op  te  schrijven…” 

Jouw enthousiasme, heldere blik en bevlogenheid voor onderzoek, maar vooral voor de 

patiënt,  zijn  inspirerend.  Jouw  toegankelijkheid  en  bereikbaarheid  hebben  er  voor 

gezorgd dat de samenwerking erg prettig was. Mijn mailbox puilde continue uit met alle 

mailtjes die je me stuurde. Veelal goede ideeën, nuttige tips, waardevolle correcties en 

aanvullingen  van  de  manuscripten,  maar  ook…nieuwe  opdrachten  en  extra  werk. 

Zonder  jouw bevlogenheid, behulpzaamheid en steun had dit proefschrift niet  in deze 

hoedanigheid en op dit moment hier gelegen, bedankt! 

Beste  Jolanda,  ook  jou  ben  ik  veel  dank  verschuldigd.  Voor  het  kritisch  lezen  en 

voorzien  van  scherpe  feedback  op mijn manuscripten  en  statische  hulp  ben  je  erg 

belangrijk geweest. Nog steeds maak ik gebruik van jouw opmerkingen als ik gevraagd 

word  feedback  op  andermans  stukken  te  geven  (is  de  inleiding  in  relatie  tot  de 

vraagstelling  wel  logisch,  is  de  vraagstelling  concreet,  wordt  er  wel  echt  antwoord 

gegeven op de centrale vraag…). Bedankt voor de fijne samenwerking. 

 

Een  ander  belangrijk  persoon  in  de  totstandkoming  van  dit  proefschrift  is  Marjon 

Elfferich  geweest. Heel  erg  bedankt  voor  je  hulp  bij  het  bijeenzoeken,  uitpluizen  en 

verwerken van alle patiëntgegevens om tot een complete digitale database te komen. 

Ook  je hulp bij het opstellen en uitzetten van de verschillende  surveys heb  ik enorm 

gewaardeerd. We hebben vast alle geheimen van Survey Monkey weten te ontrafelen 

tijdens  ons  gepuzzel met  de  verschillende  surveys.  Ook  wil  ik  je  bedanken  voor  je 

kritische eindredactionele blik op alle stukken. 

 

I would also like to thank Lesley Ann Saketkoo very much. Your help with preparing the 

survey  and manuscript  (chapter  7)    was  inspiring.  The  process  of  content  analysis, 

deconstructing  text  and  extracting  key  concepts  in  order  to  prepare  representative 

survey  questions was  new  territory  for me,  your  experience  and  feedback was  very 

helpful. Inviting me to participate in the New Orleans FSR patient conference ‘Tackling 
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the  Trickster’  and  introducing me  to  the  leading  sarcoidosis  experts was  a  valuable 

experience for me, and I also enjoyed the lovely city of New Orleans. 

 

Also,  I want  to  thank  Jeff Swigris  for his support and great help  in preparing my  first 

manuscript. Your clear view and extensive feedback was very helpful. ‘Less is more’ and 

‘stick with the essence’ were two important lessons I still try to apply in my work.  

 

Dank ben ik ook verschuldigd aan Mirjam van Manen voor de samenwerking die geleid 

heeft tot het artikel over de King’s Sarcoidosis Questionnaire. Heel veel succes gewenst 

bij het afronden van je eigen promotietraject. 

 

Ook wil ik graag op deze manier de leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. R.A. 

de Bie, Prof. dr. A. Bast, Prof. dr. J. Grutters, Prof. dr. H. Kuipers en Prof. dr. W. Wuyts, 

bedanken voor het kritisch lezen en beoordelen van het manuscript. 

 

Al mijn co‐auteurs wil  ik hartelijk danken voor hun kritische en waardevolle  feedback 

op al mijn (concept)manuscripten, heel erg bedankt!  

 

I would like to thank all my co‐authors for their feedback and help in the preparation of 

the manuscripts, thank you very much! 

 

Een  speciaal  woord  van  dank  gaat  uit  naar  mijn  leidinggevende,  Ton  Knevel. 

Persoonlijke ontwikkeling, groei en werktevredenheid zijn voor jou belangrijke pijlers in 

het  ‘managen’  van  onze  afdeling  Fysiotherapie.  Deze  pijlers  hebben  het  voor  mij 

mogelijk gemaakt hier nu te staan.  

 

Ook mijn collega’s van de Afdeling Fysiotherapie van Ziekenhuis Gelderse Vallei wil  ik 

hierbij  graag  bedanken,  voor  jullie  interesse  en  het  aanhoren  van  mijn 

onderzoeksresultaten op menig afdelingsoverleg. Ik kan niet beloven dat  ik  jullie  in de 

toekomst niet meer  lastig zal vallen op de vergaderingen, er  is nog veel te ontdekken 

op ons vakgebied in het verlengde van dit proefschrift… 

 

In het bijzonder wil  ik  Soraya,  Irene, Marcella  en  Flora bedanken  voor de  essentiële 

hulp bij de dataverzameling, zonder jullie hulp was ik nu waarschijnlijk nog steeds data 

aan het verzamelen…  

 

Ook  het  secretariaat  verdient  een  vermelding  in  dit  dankwoord.  Maria,  Elsbeth, 

Marjolein, Ilse en Annet, heel erg bedankt voor jullie hulp bij het maken (en verzetten) 

van alle benodigde afspraken met de patiënten. 
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De onderzoeken in dit proefschrift zijn mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning 

van de  ild care  foundation en de Sarcoïdosebelangenvereniging Nederland  (SBN), hen 

ben ik veel dank verschuldigd. 

 

Ook  wil  ik  alle,  bij  de  onderzoeken  in  dit  proefschrift,  betrokken  patiënten  en 

sarcoïdose  experts  enorm  bedanken.  De  patiënten waren  zeer  gemotiveerd  deel  te 

nemen en bijzonder geïnteresseerd. Daarnaast kwamen ze uit alle hoeken en gaten van 

het land (en buitenland) om te kunnen participeren, dit stel ik zeer op prijs. 

 

Dr.  Petal Wijnen,  ook  jouw  inspanningen mogen  niet  ongenoemd  blijven.  Allereerst 

bedankt  voor  de  spoedcursus  ‘Endnote  voor  Dummies’  op  een  zaterdagochtend  bij 

Marjolein  thuis.  Deze  heeft  enige  vruchten  afgeworpen,  echter  ik  heb  je  toch  nog 

veelvuldig nodig gehad om  ICT‐gerelateerde problemen het hoofd te bieden, bedankt 

voor al je hulp. 

 

Jan Klerkx, ook u ben ik ook grote dank verschuldigd voor het beoordelen en corrigeren 

van alle Engelse  tekst  in dit proefschrift. Bedankt voor de  zorgvuldige en  supersnelle 

hulp. 

 

Tiny Wouters,  ik wil  je hierbij heel erg bedanken voor  je belangrijke bijdrage aan dit 

proefschrift. Alle losse onderdelen heb je vakkundig tot een geheel weten op te maken. 

Daarnaast bewonder  ik de  snelheid waarmee dit  steeds  gebeurde,  iedere mail werd 

binnen zeer korte tijd beantwoord en voorzien van het gevraagde. Bedankt voor al  je 

hulp. 

 

Beste Rik, niet alleen was je mijn directe voorganger als promovendus bij Marjolein, je 

hebt  in  samenwerking  met  Marjolein  een  heel  belangrijk  gebied  voor  de 

sarcoïdosepatiënt ontgonnen. Nog weinig was er voor  jouw promotietraject objectief 

bepaald over de  fysieke beperkingen die deze patiënten kunnen ervaren.  Je hebt dit 

echt  op  de  kaart  gezet  en  daarbij  een  enorme  voorzet  voor  de  richting  van  mijn 

promotietraject gegeven. Ook bedankt voor de feedback op een tweetal manuscripten 

en je persoonlijke interesse. 

 

Ik wil ook mijn familie en vrienden bedanken voor de interesse die zij hebben getoond 

in mijn werkzaamheden.  De  tijd  die  ik met  jullie  heb  doorgebracht  op  feestjes,  op 

visites, op het voetbalveld, heeft er voor gezorgd dat ik op die momenten helemaal met 

mijn  hoofd weg was  bij  sarcoïdose,  longfibrose,  onderzoek,  patiënten,  statistiek  en 

meer van dit soort zaken. Op deze wijze zijn jullie erg belangrijk geweest. Wellicht dat 

de  komende  tijd  meer  tijd  vrij  laat  voor  feestjes,  borrels  en  andere  gezellige 

festiviteiten! 
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Een speciaal bedankje moet er zijn voor mijn ouders. Pap en mam, ik wil jullie bedanken 

voor  alles wat  jullie  voor mij  hebben  gedaan  en  nog  steeds  doen!  Vanuit  praktisch 

oogpunt  is het steunen van mijn keuze, om na de opleiding Fysiotherapie, direct door 

te  gaan  met  Fysiotherapiewetenschap  aan  de  Universiteit  Utrecht  erg  belangrijk 

geweest.  Deze  stap  heeft  het  wetenschappelijke  vuurtje  in  me  behoorlijk 

aangewakkerd, en is essentieel geweest om dit alles mogelijk te maken. 

 

Ook wil ik mijn paranimfen hierbij bedanken.  

René, mijn kleine, niet meer zo kleine broer. Ondanks dat we op professioneel vlak op 

geheel andere werkgebieden beland zijn, maken jouw humor en hulpvaardigheid je tot 

mijn  beste  broer  en  uitermate  geschikte  paranimf. We moeten  binnenkort  snel  nog 

maar eens naar het mooiste stadion van Nederland afreizen om een leuke wedstrijd te 

aanschouwen! 

Roy,  regelmatig  lekker op  stap, het  geluk beproeven  in een  casino  (waar  jij  altijd de 

jackpot  lijkt  te  bemachtigen,  hoe  doe  je  dat  toch?)  heeft  bij  mij  voor  de  nodige 

ontspanning gezorgd.  Laten we dit na deze plechtigheid maar weer  snel een  vervolg 

geven. 

Ik ben blij dat jullie me bij deze promotieplechtigheid terzijde staan. 

 

En deze  laatste deel wil  ik wijden aan de meest belangrijke personen voor mij. Flora, 

heel erg bedankt voor al je liefde en steun tijdens deze periode. Door allereerst me de 

kans  te geven dit promotietraject aan  te gaan  in deze drukke  tijd  van ons nog prille 

gezin. Daarnaast, wil  ik  je bedanken omdat  je er altijd voor mij en de kinderen bent. 

Ook  moet  ik  je  bedanken  voor  alle  praktische  hulp  bij  de  totstandkoming  van  dit 

proefschrift,  het  lezen  van  kladjes,  aanhoren  van  gedachten,  feedback  geven  op 

concept‐concept  titels heeft me erg geholpen.  Je bent voor mij de allerliefste,  ik hou 

van je!  

En natuurlijk Julian en Benjamin, de  liefste kindjes ter wereld. Overdag vroegen, maar 

gaven  jullie mij zo ontzettend veel energie. Hierdoor kon  ik  iedere beschikbare avond 

(na  jullie bedtijd, half acht  ’s avonds) goed aan de slag. Doordat  jullie veelal  lekker  in 

dromenland verbleven was het heerlijk werken aan de keukentafel. Nu heeft papa weer 

alle tijd van de wereld om met jullie spannende avonturen te beleven… 

 

 

 

 

 

  


