
Dankwoord

Dankwoord 1

http://hdl.handle.net/1765/109919

Dankwoord



2 Erasmus Medical Center Rotterdam



I can no other answer make but thanks, 
And thanks 

- William Shakespeare: Twelfth Night, Act III, Scene III -

Dankwoord 3



DankwoorD

Als na zoveel jaren eindelijk het boekje daar ligt, kan het niet anders dan dat er in de 
tussenliggende jaren veel is gebeurd. In al die jaren heb ik zoveel mensen leren ken-
nen, zijn er zoveel mensen geweest die me geholpen hebben en ben ik aan zoveel 
mensen dank verschuldigd dat het onmogelijk is iedereen bij naam te noemen. Er 
zijn zovelen geweest die een bijdrage hebben geleverd aan dit proefschrift, sommi-
gen inhoudelijk, anderen doordat ze me aanspoorden, weer anderen doordat ze me 
onvoorwaardelijk steunden. Alles benoemen, in welke volgorde dan ook, zou meer 
bladzijden beslaan dan een dankwoord lang kan zijn. Daarnaast draagt dat het risico 
dat ik iemand vergeet, wat onvergeeflijk zou zijn. Immers, ik ben eenieder voor elke 
rol die hij of zij heeft vervuld in het vervolmaken van dit proefschrift oprecht dank-
baar. Daarom verwijs ik, naast naar het citaat van Shakespeare op voorgaande pagina,
graag naar figuur 1.

Toch is er één persoon die wel bij naam genoemd mag worden: prof.dr. T.A.W. Splin-
ter. Hij was de inspirator achter het project ‘decentrale selectie’. Diegene die zijn nek 
uit stak om ‘selectie aan de poort’ van de grond te krijgen. Eigenwijs en eigengereid, 
met een groot hart voor medisch onderwijs. Ted, jij was een bevlogen man die door 
oprechte interesse altijd wilde weten hoe het echt zat en om die reden altijd meer 
vragen stelde dan wie dan ook kon beantwoorden. Het zette aan tot kritisch denken 
en het maken van nieuwe figuren en tabellen, steeds weer zoeken naar nieuwe 
relaties en verbanden tussen alle variabelen. Dat gaf inzicht en voer voor nieuwe 
discussies. Je wens ‘selectie aan de poort’ in Nederland tot een succes te maken en 
met degelijk onderzoek te staven hebben geleid tot het inmiddels afschaffen van de 
loting. Wie had dat ooit gedacht!

Louise
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Figuur 1 – Dankwoord-diagram. Gelieve hier te vinden wie waarvoor wordt bedankt.
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