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Zoals ik de afgelopen jaren geleerd heb is het schrijven van een proefschrift iets wat je samen doet en 

wat zonder hulp van anderen ook echt niet mogelijk is. Nu dit proefschrift voltooid is gaat mijn dank 

dan ook uit naar alle mensen die hier samen met mij aan gewerkt hebben en het voor mij mogelijk 

hebben gemaakt om uiteindelijk op 23 september 2011 voor de promotiecommissie te staan. 

Om te beginnen was dit eindresultaat er niet gekomen zonder de bijdrage van alle patiënten en 

vrijwilligers die aan de in dit proefschrift beschreven onderzoeken hebben deelgenomen. Ik wil hen 

dan ook als eerste bedanken voor de tijd die zij hiervoor hebben uitgetrokken en hun bereidheid om 

naar het AMC te komen. Daarnaast zijn er een aantal mensen die in het bijzonder hebben bijgedragen 

aan het tot stand komen van dit proefschrift.

Mijn promotores Hans Vink en John Kastelein. Beste Hans, jij bent de aanstichter van het 

glycocalyxonderzoek en als aandrijvende kracht erg belangrijk voor de onderzoeksgroep. Je begeleidt 

promovendi in Amsterdam maar stuurt ook de glycocalyxonderzoekers in Maastricht aan en dankzij 

de bijna volautomatische meetmethode die je ontwikkeld hebt kan het glycocalyxonderzoek nu naar 

een hoger plan getild worden. Beste John, onder jouw leiding wordt het streven naar perfectie op de 

werkvloer gecombineerd met frequente sociale activiteiten en collectief congresbezoek. Promoveren 

op de afdeling vasculaire geneeskunde is voor mij een zeer leerzame ervaring geweest waar ik met 

veel goede herinneringen op terugkijk.

Mijn co-promotores Erik Stroes en Max Nieuwdorp. Beste Erik, jouw directe begeleiding en strakke 

planning waren voor mij zowel een grote motivatie als af en toe ook wel een kleine frustratie. Je 

beschikt over enorm veel kennis en energie en bent altijd bereid om mensen van advies te voorzien en 

vliegensvlug manuscripten door te nemen. Samen met het enthousiasme wat je hierbij uitstraalt vorm 

je een inspiratie voor mij en vele anderen op de afdeling. Max Nieuwdorp, je bent een gedreven en zeer 

hulpvaardige onderzoeker. Jouw bijdrage en begeleiding tijdens het afronden van mijn proefschrift 

waren voor mij eenvoudigweg onmisbaar. 

De leden van de promotie commissie Prof. dr. J. Hoekstra, Prof. dr. E. Fliers, dr. J.H. de Vries, Prof. dr. 

M. Diamant en dr. E. de Koning wil ik bedanken voor hun bereidheid mijn manuscript te beoordelen en 

zitting te nemen in de promotiecommissie.

Joyce Jansen, je bent zoals al vaak herhaald een grote steun voor de afdeling. Bedankt voor al je 

logistieke hulp de afgelopen jaren, het maken van de sfeer en het perfect organiseren van allerlei 

events. Jij begrijpt als geen ander wat de perfecte locatie is van een congreshotel.
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Alle collega’s van de afdeling vasculaire geneeskunde wil ik bedanken voor de bijzonder goede sfeer 

op de afdeling. Te beginnen met de ‘oude garde’ waarmee ik vanaf mijn begin op de afdeling vele 

leuke uren heb beleefd; Remco, Menno, Hans A, Fatima, Anouk, Karim, Ward, Rafael, Melchior, Radjesh, 

Houshang, Frederiek, Nadine, Michiel. En natuurlijk ook alle later aangeschoven promovendi (ik hoop 

dat ik niemand vergeet..) Roeland, Olav, Ester, Renee, Geerte, Corien, Danny, Maartje, Annemieke, 

Ankie, Sara, Brigitte, Aart, Dirk-Jan, Bregtje, Anne, Katrijn, Meeike en Suthesh. 

Mijn kamergenoten Sander van Leuven, Rakesh Birjmohun, Wim van der Steeg, Bas van den Bogaard, 

Nanne Frenkel en Onno Holleboom, voor de onophoudelijke stroom grappen op de werkvloer, 

alle peptalk, de handige onderzoektips, het doorgeven van de nieuwste roddels en natuurlijk de 

kameretentjes verzorgd door een lid van F4-142. De overige leden van de glycocalyx onderzoeksgroep; 

Hans Mooij (naast een hele intelligente onderzoeker ook nog eens zeer computerdeskundig), Marijn 

Meuwese, Bregtje Lemkes, Carlijne Hassing, Ties Mulders en Carmen Vlahu voor de samenwerking en 

jullie collegialiteit. Diederik van Wijk en Lilly Jakulj voor het samen uitvoeren en opschrijven van de 

PRIMEstudie. 

Behalve mijn medepromovendi van F4 zijn er veel andere mensen die een bijdrage hebben geleverd 

aan de studies beschreven in dit proefschrift en ook hen wil ik hier graag mijn dank betuigen: Alle 

medewerkers van het experimentele vasculaire lab; in het bijzonder Joram van Miert, Alinda Schimmel, 

Mirella Gouverneur, Han Levels, Laura Splint, Jeroen Sierts, voor jullie werkzaamheden op experimenteel 

glycocalyx en inflammatiegebied. Johan Gort voor het uitvoeren van metingen aan de vaatwand en 

de technische ondersteuning. Alle dames uit ‘de kelder’, in het bijzonder Marieke Portengen voor de 

gezelligheid tijdens meetings in Parijs en Wenen. Debbie Bus voor de secretariële ondersteuning. 

Mieke Trip, menigmaal de moeder van de afdeling genoemd die beginnende onderzoekers met een 

warm hart ontvangt. Jan de Jong, voor het bepalen van de transcapillary escape rate van albumine. En 

tenslotte Hein Verberne, afdeling nucleaire geneeskunde en Matthijs Boekholdt, afdeling Cardiologie, 

bedankt voor de samenwerking en jullie begeleiding bij het schrijven van de manuscripten. 

Mijn vriendinnen van de Zandvoort/Drenthe groep: Misschien kunnen wij onze naam nog eens 

omdopen in Londen groep of New York groep. Anouk en Madelon, vriendinnetjes vanaf de basisschool 

en middelbare school. Logeren bij mijn oma, nachtschaatsen op het meertje van vlek rondom een 

olielampje,doorzakken in de Meander, foute vakanties in Rimini, Benidorm en Valtho maar ook verse 

kreeften eten in een blokhut in Canada'er zijn al zoveel goede herinneringen en de drie-eenheid is 

nog steeds niet verslagen. Mijn paranimfen, Jolanda Lammers en Nanne Frenkel. Jolanda, samen (af)

studeren en bijna tegelijkertijd promoveren, wat geweldig! en daarnaast ben je natuurlijk een vriendin 

voor het leven. Ik kijk er erg naar uit om jou bij te staan als je op 29 februari gaat trouwen. Nanne, attent 

als altijd. Samen zwoegen op een proefschrift leidt tot meer dan goede collega’s worden, bedankt voor 

alle goede ideeën, het voorstellen aan mensen van wie jij denkt dat het wel met mij zal klikken en de 

gezellige koffiemomentjes, ik hoop dat er nog heel veel gaan volgen.
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Mijn ouders voor alles wat zij mij hebben gegeven. Mijn vader die op deze dag en op heel veel andere 

bijzondere dagen niet meer aanwezig kan zijn maar die voor mij altijd een levendig voorbeeld zal 

blijven. Mijn moeder, die een geborgen thuishaven waarborgt waar wij altijd op kunnen rekenen. Ik 

vind het ontzettend knap dat je de opleiding tot nucleair geneeskundige hebt afgerond onder de 

omstandigheden die toen golden. Mijn broertje Thomas en mijn zusje Caroline, wat fijn dat jullie er zijn. 

Bedankt voor jullie hulp de afgelopen maanden en het oppassen op de kleintjes zodat ik tijd had om 

deze grote dag voor te bereiden.

Lieve Adriaan, een paar laatste zinnen in dit dankwoord kunnen niet uitdrukken wat jij voor mij 

betekent. Leidend aan chronisch slaapgebrek door de komst van onze tweeling heb jij kans gezien 

om mij onvermoeibaar te steunen. Jouw zorg, humor en liefde zou ik nooit meer willen missen. Tom en 

Livia, lieve kleine spruitjes, vlak voor het verschijnen van dit proefschrift geboren en helemaal perfect. 

Samen, met z’n vieren, is de wereld op zijn mooist.


