
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Measure for measure: consequences, detection and treatment of
hyperglycaemia

Hermanides, J.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hermanides, J. (2010). Measure for measure: consequences, detection and treatment of
hyperglycaemia. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/measure-for-measure-consequences-detection-and-treatment-of-hyperglycaemia(1f136909-2875-4a41-9d4b-e6b9e4758f2a).html


 
 
 
 
 
Dankwoord

225





 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Allereerst een woord van dank voor alle deelnemers aan de verschillende studies. 
 
Mijn promotor, prof.dr. J.B.L. Hoekstra. Beste Joost, enorm veel dank voor je 
enthousiaste, motiverende en sportieve begeleiding. In de loop van mijn 
promotietraject ben ik er steeds meer achter gekomen dat het helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is dat een promotor zo betrokken is bij zijn (explosief groeiend 
aantal) promovendi als jij. Je stimuleert nieuwe initiatieven en ideeën, waardoor 
onderzoek doen veel interessanter wordt dan domweg „tellen‰. Bovendien heeft 
onder jouw supervisie (en soms lichte dwang) ook mijn hardloopcarrière een 
enorme vlucht genomen. Ondanks mijn afscheid van de interne verschijn ik nog 
graag aan de start van de volgende triatlon.  
 
Mijn co-promotor, dr. J.H. De Vries. Beste Hans, je hebt me de afgelopen jaren 
verlicht; figuurlijk met je enorme hoeveelheid parate kennis, maar ook letterlijk, 
want het enige daglicht waaraan ik op een reguliere werkdag werd blootgesteld, 
kwam via jouw raam binnen in mijn „aquariumÊ als je deur open stond. Gelukkig 
was dat zeer regelmatig, want je was bijna altijd bereikbaar voor een vraag, overleg 
of discussie. Ik heb ontzettend veel van je geleerd en dank je hartelijk voor je 
uitstekende en prettige begeleiding. Ik hoop dat deze samenwerking nog niet ten 
einde is.  
 
Prof.dr. Büller, prof.dr. Rosendaal, prof.dr. Schlack en prof.dr. Zandstra wil ik 
hartelijk danken voor het kritisch beoordelen van mijn proefschrift en hun 
bereidheid om zitting te nemen in de commissie.  
Dear Professor Pickup, I am very honoured that you are willing to come to 
Amsterdam and serve on my doctorate committee.  
 
Prof.dr. Peter Speelman en „baas‰ dr. Dominique Verhagen, dank voor de 
mogelijkheid om de eerste wetenschappelijke stappen te zetten. 
 
Mijn collegae van de diabetes groep: Bregtje, Sanne, Sarah, Anne, Arianne, Aline, 
Max, Iris, Titia en Frits, het was een mooie tijd, bedankt voor de gezelligheid en 
samenwerking! Het jonge aanstormende talent: Airin, Josefine, Wanda, Yoeri, 
Lonneke en Temo. De groep groeit en dat is goed. Ook dank aan de gang- en 
koffiegenoten van F4-Noord: Els, Anouk, Miriam en Maaike. En natuurlijk de 
diabetesverpleegkundigen: Peggy en Dorien, jullie hulp bij de Eurythmics trial was 
zeer welkom! Ook dank aan Hester, Ineke en Monique. Wendelien, Jan-Willem en 
Juliette, bedankt voor jullie inzet als student. 
 
Er was ook interdisciplinaire samenwerking, zoals de „Glucothrombotic Society‰: 
Danny, PW, Roeland en professor Joost Meijers. Maar ook dank aan de afdelingen 
cardiologie (Krischan en Annemarie), chirurgie en anesthesiologie van het AMC. De 
intensive care van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (dr. Rob Bosman en professor 
Durk Zandstra). En natuurlijk de psychologische ondersteuning vanuit Nijmegen: 
Ron, wat mooi dat onze namen in hetzelfde rijtje boven een artikel staan, de meest 
„holistische‰ benadering van hypoglykemie op de IC ooit. Maarten, dank voor alle 
glucose gedachtewisselingen en obese mails, daar moet toch ooit een studie uit 
voortkomen! 
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Mijn paranimfen en vrienden, Bas en Wietse. Het is goed te weten dat jullie er zijn, 
mocht het fysiek of verbaal uit de hand lopen tijdens de verdediging. Bas, wederom 
brothers in arms! Wietse, „De pancreas zorgt ervoor dat je met de mensen in je 
omgeving kunt omgaan�.‰ (www.kruidenvrouwtje.nl), dat geldt zeker voor ons! 
 
Vrienden: muziek, sport of gewoon naar de kroeg hebben helemaal niets met werk 
te maken en daarom zijn jullie zo belangrijk. 
Lieve opaÊs en omaÊs, wat fantastisch dat jullie er bij zijn en ik weet zeker dat oma 
Jannie dit heel mooi had gevonden. Jullie zijn de meest hippe grootouders ooit.  
Mijn BroÊs: Stephan en Michel, wat goed dat we met zÊn 3en zijn. Laten we vooral 
de „mannen‰-avonden in stand houden, ook al zijn er soms wat kilometers te 
overbruggen. Lieve Pa en Ma, zonder een berucht bord havermoutpap was ik er 
niet geweest, laat staan dat deze promotie dan had plaatsgevonden. Altijd kan ik 
onvoorwaardelijk op jullie rekenen. Ik ben trots op zulke lieve ouders.  
Tot slot, waar onderzoek al niet toe kan leiden: lief Caatje, je bent de mooiste, 
belangrijkste en vrolijkste ontdekking van mijn promotie!
 
En nu een feest. 
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