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DANKWOORD

Dat promoveren veel meer omvat dan een wetenschappelijk leertraject, is gedurende mijn pro-

motie zeker gebleken. Het is een periode geweest waarin ik niet alleen belangrijke persoonlijke 

ontwikkelingen heb doorgemaakt, maar ook inzichten heb verkregen in de vaak erg zakelijke kant 

van de wetenschap waarin politiek en ‘andere hogere belangen’ ook een rol spelen. Desondanks 

zat deze periode echter vol waardevolle leermomenten, die mij hebben gesterkt in het geloof dat 

hoewel het doel heilig is, je te allen tijde trouw aan jezelf moet blijven.

Ik wil iedereen (van studiedeelnemers tot collega’s) bedanken die heeft bijgedragen aan de tot-

standkoming van dit proefschrift. Er zijn veel mensen geweest die een aandeel hebben geleverd 

en zonder die hulp was dit boekje er nooit gekomen. Zonder anderen te kort te doen, wil ik enkele 

mensen graag in het bijzonder bedanken.

Allereerst wil ik mijn promotor bedanken: geachte professor dr. H.R. Büller, waarde Harry. Ik heb 

enorm veel respect en bewondering voor jouw werk en het is een ware eer geweest om onder de 

supervisie van een vooraanstaande wetenschapper als jij te mogen promoveren. Jouw deur stond 

altijd open en jouw kijk op zaken was vaak erg inzichtgevend, leerzaam en verfrissend. Bovendien 

wist je tijdens de woelige periodes van mijn promotie vaak rust en orde te scheppen. Dank.

Ook wil ik mijn copromotoren dr. V.E.A. Gerdes en dr. P.W. Kamphuisen bedanken.

Beste Victor, ik heb veel bewondering voor jouw oprechte interesse in de wetenschap die erg 

aanstekelijk is. Jij hebt mij bijna 4 jaar geleden weten te enthousiastmeren voor het promotieon-

derzoek en daar ben ik je erg dankbaar voor. Hoewel het een hele nieuwe en spannende uitdaging 

was, gaf jij mij het vertrouwen dat het niet alleen de juiste keuze was, maar ook dat ik de capaci-

teiten bezat om het te kunnen. Bovendien wist jij, door jouw oneindige relativeringsvermogen 

gedurende mijn gehele promotie, mij door veel moeilijke momenten heen te helpen. 

Beste PW, door jouw contacten hebben wij, naast de IDAHO studie, nog een aantal leuke 

projecten op kunnen zetten, waar ik je dankbaar voor ben. Bovendien was jouw bijdrage aan het 

halen van mijn deadlines aan het einde van mijn promotie belangrijk. Ik wens je veel succes toe in 

Groningen.

De leden van mijn promotiecommissie, prof.dr. J.J.P. Kastelein, prof.dr. M.M. Levi, prof.dr. J.C.M. 

Meijers, prof.dr. F.W.G. Leebeek en dr. P. Verhamme wil ik bedanken voor het beoordelen van mijn 

proefschrift en hun bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie.

Iedereen die de IDAHO studie heeft mogelijk gemaakt. Allereerst, alle hemofi liepatiënten en 

gezonde vrijwilligers, heel veel dank voor jullie bijdrage! 
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Uiteraard was de studie niet mogelijk geweest zonder de inzet van diverse hemofi lieartsen, 

hemofi lieverpleegkundigen, technici en echografi sten. Hoewel ik niet met iedereen direct heb 

samengewerkt, was het onderzoek zonder de inzet van een ieder van jullie niet gelukt. Dank!

In het bijzonder wil ik het IDAHO team in Amsterdam bedanken. Dr. M. Peters, hoofd van 

hemofi liebehandelcentrum, beste Marjolein, jouw hulp en kritische blik bij op het opzetten, 

uitwerken en afronden van de IDAHO studie heb ik erg gewaardeerd. 

De Vasculaire Imaging, in het bijzonder Eric de Groot, Johan Gort, Dees Klappe, Elsa Rijff, 

Colin Goddart, Renee Breet en Sharmili Mitra. Veel dank voor de prettige samenwerking. Vooral 

onze bijeenkomsten tegen het einde van de studie waren erg bijdragend! 

Daarnaast wil ik de hemofi lieverpleegkundigen bedanken. Caroline Valk, jij hebt mij enorm 

geholpen en ik kijk met veel plezier terug naar onze samenwerking. Karin, Marlene en Ineke ook 

heel veel dank voor jullie hulp op momenten dat ik dat plotseling nodig had.

Geachte prof.dr. J.C.M. Meijers, beste Joost. Veel dank voor het meedenken aan de IDAHO 

studie bij het opstarten alsook het (onder de nodige tijdsdruk) verrichten van de bepalingen aan 

het einde van de studie. Ik zal nooit vergeten hoe jij in 2009 in Boston tijdens de ISTH, hoewel 

je andere sessie had willen bijwonen, uiteindelijk toch naar mijn praatje bent komen luisteren, 

omdat je wist dat ik erg zenuwachtig was en je me graag een hart onder de riem wilde steken. 

Dank daarvoor.

Van het stollingslab wil ik verder Lucy, Wil, Marian en Kamran hartelijk bedanken voor niet 

alleen hun hulp en assistentie bij het verwerken van mijn samples, maar vooral ook voor het pret-

tige gezelschap toen ik stickers kwam printen op het lab en de talloze keren dat jullie me uit de 

brand hebben geholpen toen de printer weer vastliep! 

Dank ook aan de medewerkers van het LEKC voor hun bijdrage aan de IDAHO studie. Marianne 

Schaap en Chi Hau heel veel dank voor het aannemen en afdraaien van alle IDAHO samples! Rienk 

Nieuwland, René Berckmans en Anita Grootemaat ook heel veel dank voor jullie medewerking 

aan de IDAHO studie.

Alle collega’s van het trialbureau, Michelle, Elsa, Trees, Jet, Linda, Mia, Judith, Hans, Johan, 

Liesbeth, Marieke en Jantje. Ik kon altijd bij een ieder van jullie terecht als ik even hulp nodig had. 

Bovendien gaf een praatje met jullie, tussen de bedrijven door, vaak een extra leuke dimensie aan 

de dag. Ik zal de gezelligheid op het trialbureau missen. 

Alle medeauteurs, het werk dat in mijn proefschrift zit, is uiteraard een team-effort geweest, en ik 

wil beslist niet voorbij gaan aan de bijdrage van de overige auteurs. Heel veel dank voor de inzet 

van een ieder van jullie. I would like to thank all co-authors for their contribution to my thesis. It 

was a pleasure working with you.

Al mijn collega promovendi wil ik bedanken voor een gezellige tijd. Lily, Anne, Maartje, Katrijn, 

Roeland (heb met plezier met je samengewerkt aan de Silhouet studie), Corien, Diederik, Ankie, 
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Frederiek, Geerte, Remco, Lysette, Onno, Menno, Dirk-Jan, Raphaël, Annemieke, Renée, Danny, 

Hans A, Ties, Hans M, Sander, Marijn, Steffi e, Karim, Nadine, Anouk, Carlijne, Brigitte (mijn 

kamergenootje, sorry dat ik er zo weinig was aan het einde..), Sutesh, Bregje, Fatima, Josien (het 

was erg leuk om je op deze manier weer tegen te komen, veel dank voor de prettige samenwerking) 

Nanne, Danka, Inge, Maurits, Bas, Olav, Erfan, Meeike, Andrea, Elise en Aart. Ik hoop jullie alle-

maal nog vaak tegen te komen.

De secretaressen van de afdeling wil ik graag bedanken voor alle hulp door de jaren heen. Joyce 

Jansen, hoe druk je het ook had, bij jou kon ik werkelijk voor alles terecht. Heel veel dank hiervoor. 

Debbie, erg fi jn dat ik op jou kon rekenen tegen het einde van mijn promotie. Dankjewel! Henriette, 

jij ook veel dank voor al je hulp.

Alle stafl eden van de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC, dank voor alle leermomenten.

Mijn studenten die hebben bijgedragen aan de verschillende onderzoeken: Bas Haak, Julia Witjes, 

Manuel Baarslag en Olivier Rijssenbeek. Dank voor al jullie inspanningen en de prettige samen-

werking. 

Mijn familie en vrienden. Dank voor alle afl eiding en leuke momenten. 

Mijn broers, Amir, Kamran en Adnan en mijn jongere zus Sadhia. Ik ben jullie dankbaar voor jullie 

onvoorwaardelijke liefde en steun. Ik denk dat er weinig broers en zussen zijn die zich zo inzetten 

om altijd kaar te staan voor de ander op de manier dat wij dat doen.

Mijn moeder, ammi-ji. Jij bent de liefste, meest zorgzame en sterkste vrouw die ik ken. Jij hebt in 

je leven veel moeilijke periodes doorstaan, in je eentje vijf kinderen grootgebracht, en een hoop 

opgeofferd om ons een veilige en liefdevolle opvoeding te kunnen geven. Wat heb ik veel van jou 

geleerd. Ik hoop ooit net zo’n goede moeder te worden. Heel veel dank voor jouw liefde, zorg, 

stimulans en steun.

Mijn wederhelft, lieve Suffi e. Ik kan nog steeds niet geloven waar wij gekomen zijn met z’n twee-

tjes. Jij geeft zin aan het leven. Samen zijn wij sterk en samen zijn wij compleet. 
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