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Dankwoord 

Zonder hulp van anderen was dit proefschrift nooit tot stand gekomen. Ik wil 

iedereen bedanken die op enige wijze een bijdrage aan dit werk heeft geleverd. De 

volgende mensen wil ik in het bijzonder bedanken. 

 

Allereerst wil ik alle patiënten bedanken voor de moeite die ze hebben genomen om 

deel te nemen aan het onderzoek. 

 

Prof. Dr. J.A. Reekers, promotor, beste Jim, ‘als je me nog één keer professor noemt, 

luister ik niet meer!’ Heerlijk, iemand die zo recht door zee is, maar ook tijd heeft om 

te luisteren en veel verder kijkt dan alleen naar onderzoek en geneeskunde. Dank 

voor al je inspiratie en motivatie! 

 

Prof. Dr. D.A. Legemate, promotor, beste Dink, al zat je in het AMC niet zo dicht in 

de buurt, een overleg met jou leverde altijd veel hernieuwde inzichten op. Jouw 

vermogen om zaken te analyseren is bewonderenswaardig. Ook op wetenschappelijk 

gebied heb ik veel van je geleerd, bedankt! 

 

Dr. M.J.W. Koelemay, co-promotor, beste Mark, wat ben ik blij dat jij op het AMC 

kwam werken en je ook nog ging bemoeien met mijn werk, wetenschappelijk erg 

sterk, maar ik denk nog veel belangrijker ben je ontzettend gezellig, in voor een 

grapje en geïnteresseerd in de persoon en niet alleen in de promovendus. Dank voor 

het eindeloze corrigeren van mijn papers! 

 

Dr. S. Bipat, co-promotor, beste Shandra, mijn dank is groot voor al jouw statistische 

hulp bij de systematische reviews maar ook bij simpele statische vragen. Daarnaast 

veel dank voor alle praktisch hulp bij het regelen van een promotie (en natuurlijk alle 

snoepjes die ik van je gepikt heb). 

 

Graag wil ik Dr. R. Balm, Prof. Dr. J.B.L. Hoekstra, Prof. Dr. J.S. Laméris, Prof. Dr. 

W.P.Th.M. Mali, Prof. Dr. F.L. Moll en Prof. Dr. J.G.P. Tijssen bedanken voor hun 

bereidheid plaats te willen nemen in de promotiecommissie 

 

Mijn paranimfen, Sanna Gevers en Floor Pietersma. Lieve Sanna, heel erg bedankt 

voor alle gezellige uurtjes die wij hebben gehad in de bedompte cubicles van het AMC. 

Lieve Floor, wat fijn om een goede vriendin te hebben die precies begrijpt waar je 

mee bezig bent, bij jou gaat ook zeker nog de s uit de titel verdwijnen! 

 

De reeds genoemde en overige vaatchirurgen van het AMC, Mirza Idu, Kees Kox en 

Roos van Nieuwenhuizen, bedankt voor het aandragen van patiënten. 
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Veel dank gaat uit naar de medeauteurs van diverse artikelen. Drs. K.P. van Lienden, 

beste Krijn, hartelijk dank voor je tomeloze inzet als mede-auteur bij onder andere 

een pittige systematische review. Prof. Dr. R.J. de Haan, beste Rob, dank voor je 

inzet en je vele geduld bij het uitleggen van zowel zeer eenvoudige als erg complexe 

statistische vraagstukken en item-response-theorie zaken. 

Daarnaast dank ik de overige medeauteurs voor hun bijdrage: Linda Janssen, Adeline 

Langezaal, Rob van de Mortel, Eric van de Pavoordt, Jean-Paul de Vries en Jan Wille. 

 

Graag wil ik de vaatlaboranten van het AMC, Aart, Marja, Rienke en Fraukje, 

bedanken voor hun flexibiliteit, meedenken en extra inzet als het weer eens om 

patiënten uit mijn studie ging. 

 

Tevens wil ik al mijn collega’s van zowel G1 als G4 bedanken voor hun gezelligheid 

tijdens de lunch, ontbijt, koffie rondjes en skivakanties. In het bijzonder Sandra, 

Sanna, Marjolein en Adrienne van de eetclub en Franceline, mijn opvolgster. Heel erg 

veel succes met het voortzetten van de PRINT en natuurlijk het opzetten van de trial! 

 

Tenslotte wil ik graag de secretaresses, de medewerkers van het afsprakenbureau en 

de 4 mannen van de IT van de afdeling Radiologie bedanken voor hun flexibiliteit, 

oplossend vermogen en prettige werksfeer. En uiteraard Carla van Huisstede, 

secretaresse vaatchirurgie, veel dank voor je gezelligheid en hulp bij het organiseren 

van afspraken en de logistiek rondom een promotie. 

 

Lieve schoonfamilie, wat mag ik me gelukkig prijzen met zo’n lieve en hartelijke 

familie! Lieve Maria, ontzettend bedankt voor je prachtige werk voor de omslag van 

dit boek en je goede ideeën. Lieve Jan, Anne, Katja, Sofie, Olivier, Eise en Mare, 

heerlijke weekendjes golfen of oppassen op de kleintjes, het is altijd gezellig en er 

wordt veel gelachen, bedankt voor al jullie interesse en warmte van het gezin. 

 

Lieve familie, een fantastisch gezin om deel van uit te maken. Lieve papa en mama, 

bedankt voor de onvoorwaardelijke liefde en het zelfvertrouwen dat jullie me hebben 

meegegeven. Lieve broer en zus, Roderik en Rianne, bedankt voor het intense 

meeleven met het wel en wee van de medische wereld en wetenschap, ook al zitten 

jullie zelf niet in die business. Lieve aanhang, Rosalie en Jaromir, bedankt voor alle 

gezelligheid die jullie aanwezigheid in het gezin met zich meebrengt. Heel veel liefs, 

jullie zijn allemaal kanjers. Wie weet wordt kleine Olivier ooit nog wel dokter! 

 

Alhoewel in dit dankwoord op de laatste plaats, in het echte leven met stip op 

nummer 1, lieve KOEN, mijn allerliefste in het leven, bedankt voor je optimisme, je 

ontzettende relaxedheid en bovenal je grenzeloze liefde! 




