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DANKWOORD 

Allereerst wil ik de commissieleden Prof. dr. S. Middeldorp, Prof. dr. H. Pijl, Dr. P.L. Rensma, Prof. dr. J.A. 

Romijn, Prof. dr. P.P. Tak en Prof. dr. F.L.J. Visseren bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift 

en de bereidheid om plaats te nemen in mijn promotiecommissie. 

Zonder de hulp van vele anderen was dit proefschrift nooit tot stand gekomen en daarom is een 

uitgebreide dankbetuiging op zijn plaats. 

Mijn dank gaat uit naar mijn promotor John Kastelein. Beste John, dankzij jou kon ik destijds terecht 

in het CMMT in Vancouver voor een wetenschappelijke stage en daar werd mijn belangstelling voor 

onderzoek binnen de Vasculaire Geneeskunde gewekt. Ik heb respect voor de manier waarop jij je 

onderzoeksgroep hebt opgebouwd en ben je dankbaar dat ik de afgelopen jaren hiervan deel heb 

mogen uitmaken. Ook ben ik je dankbaar voor de vrijheid waarin ik mijn onderzoek heb mogen 

uitvoeren. 

Ook gaat mijn dank uit naar Marcel Twickler, co-promotor. Beste Marcel, jouw enthousiasme en “out 

of the box”- manier van denken hebben voor vele uitdagingen gezorgd en daardoor mijn creativiteit 

gestimuleerd, waarvoor ik je dankbaar ben. 

Ik kreeg de taak om  een voor de afdeling Vasculaire Geneeskunde nieuw terrein te exploreren. Door de 

breedte van de vraagstelling en het ontbreken van specifieke kennis over dit onderwerp binnen onze 

onderzoeksgroep, was het nodig om expertise van elders te mobiliseren. Ik heb dan ook gedurende mijn 

promotietraject in meerdere laboratoria gewerkt. Alle mensen van deze laboratoria ben ik bijzonder 

dankbaar voor hun bereidwilligheid om mij te helpen bij de uitvoer van het onderzoek.

I owe many thanks to Vincent Goffin, head of the Research Center in Growth and Signalling, from 

University Paris Descartes, Faculty of Medicine in Paris, who became a co-supervisor (co-promotor) 

of my thesis during my PhD project. Vincent, from the moment I started my thesis you have been 

advising us and providing us with specific tools generously. Thank you very much for your help and 

trust in me, my laboratory work would not have been possible without you. You even hosted me in 

your lab for a while. I would therefore also like to thank all the friendly people of your lab for their 

help and hospitality; in this regard I owe special thanks to Isabelle Fernandez.

In het laboratorium van de Experimentele Vasculaire Geneeskunde in het AMC heb ik samen met Laura 

Splint en Karlijn Koch geprobeerd om de prolactine receptor op endotheelcellen aan te tonen, waar 

we helaas niet in geslaagd zijn. Desondanks wil ik Laura en Karlijn graag bedanken voor hun inzet bij 

dit project! Ook wil ik graag Claudia van Tiel van de Medische Biochemie hartelijk bedanken voor haar 
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Medische Oncologie van het VUmc. Patrycja Nowak-Sliwinska, Laurie Mans en Maaike van Berkel 

van deze afdeling hebben vervolgens ons labwerk aangevuld met hun experimenten. Arjan, Patrycja, 

Laurie en Maaike, dank voor de goede samenwerking! Deze resultaten hiervan worden bijna allemaal 

beschreven in hoofdstuk 10 van dit proefschrift. Uit deze samenwerking zijn bovendien interessante 

nieuwe ideeën voortgekomen, die in de toekomst verder uitgewerkt zullen worden. 

Aan Menno Hoekstra en Theo van Berkel van het LACDR in Leiden ben ik veel dank verschuldigd. 

Menno en ik ontmoetten elkaar bij mijn poster over prolactine receptoren in macrofagen op het 

jaarlijkse congres van de Endocrine Society in juni 2010. Ik ben heel blij dat we met ons gezamenlijke 

project in jullie laboratorium in het laatste jaar van mijn promotietraject alsnog meer inzicht hebben 

gekregen in het effect van systemisch verhoogd prolactine op atherosclerotische plaque vorming, wat 

geleid heeft tot hoofdstuk 9. Dank voor jullie interesse en verdieping in het onderwerp. Heel erg leuk 

dat in jullie lab het onderzoek naar de rol van prolactine en de prolactine receptor in atherogenese 

zal worden voortgezet. Graag wil ik in het bijzonder analist Ronald van der Sluis bedanken voor zijn 

praktische hulp bij de uitvoer van het project. Ook wil ik ook graag Zhaosha Li bedanken voor haar 

praktische hulp en adviezen. 

Het overige gedeelte van mijn werk bestond uit epidemiogisch en klinisch onderzoek. 

Graag wil ik Matthijs Boekholdt hartelijk bedanken voor het ter beschikking stellen van de data uit 

het EPIC-Norfolk cohort en voor zijn adviezen ten aanzien van de statistische analyses. Graag wil 

ik Laura Splint bedanken voor haar hulp bij het inpipetteren van de platen t.b.v. de analyse van de 

prolactine spiegels van dit cohort. Ook wil ik in dit kader graag Geesje Dallinga-Thie bedanken voor 

het coördineren van de werkzaamheden. Verder wil ik ook Barbara Hutten graag bedanken voor haar 

hulp bij de statistiek. Deze samenwerking heeft geleid tot hoofdstuk 2.

Mijn speciale dank gaat uit naar Bregje van Zaane en Victor Gerdes die mij de ACSII database 

beschikbaar stelden waaruit hoofdstuk 3 is voortgekomen. Bovendien lieten zij mij meedenken bij 

hun onderzoek naar prolactine en trombose (hoofdstuk 4) en hebben we samen een review geschreven 

over de mogelijke manieren waarop hormonen kunnen bijdragen aan atherothrombose (gedeelte van 

hoofdstuk 1). Bregje en Victor, dank voor de leuke en leerzame samenwerking!

Ook wil ik graag Maarten Jan Cramer en Joris van der Post bedanken voor hun inzet bij het schrijven van 

de hypothese genererende review over de mogelijke rol van prolactine bij peripartum cardiomyopathie 

en pre-eclampsie (hoofdstuk 6). 

Graag wil ik alle prolactinoompatiënten en gezonde vrijwilligers bedanken voor hun bereidheid tot 

deelname aan de studie beschreven in hoofdstuk 5. Brigitte Sondermeijer, na screening van vele 

prolactinoompatiënten hebben we de EPRAS-studie lopend gekregen en samen tot een goed einde 

hulp bij deze zoektocht. Ook al bleek het niet zinvol om dit project voort te zetten, toch hebben we 

onze vergaarde data kunnen gebruiken voor hoofdstuk 7. 

In het Laboratorium Experimentele Klinische Chemie van het AMC hebben we het effect van prolactine 

op het functioneren van bloedplaatjes onderzocht. Beste Rienk Nieuwland, René Berckmans, Marianne 

Schaap, Chi Hau, Anita Boïng en Anita Grootemaat, veel dank voor jullie gastvrijheid! Marianne, jij in het 

bijzonder veel dank voor je hulp bij het uitvoeren van de proeven en je geduld met mijn onervarenheid 

ten aanzien van laboratoriumwerk toen. René, dank voor je advies t.a.v. de statistiek. Rienk, jou wil 

ik heel hartelijk bedanken voor je zeer uitgebreide hulp bij het schrijven van het uiteindelijke artikel 

(hoofdstuk 7), dit heb ik heel erg leerzaam en waardevol gevonden. 

De basis voor het project over macrofagen in atherosclerotische plaques (hoofdstuk 8) werd gelegd op 

de afdeling Pathologie van het AMC door geneeskunde studente Felicia Bloemendaal, onder leiding 

van Jan von der Thüsen en Chris van der Loos. Jan en Chris, ontzettend bedankt dat jullie je expertise 

hebben willen inzetten voor dit project. Zonder deze goodwill hadden we nooit zo ver kunnen komen. 

Felicia, we hadden het getroffen met jou als wetenschappelijke stage-student! Peter Teeling, dank dat 

je ons hebt geholpen met de immuno-electron-kleuringen. 

Voor het bevestigen van de resultaten verkregen met immunohistochemie, kon ik terecht bij Jan Aten 

en Nike Claessen. Jan, ontzettend veel dank voor je steun en interesse bij de uitvoer van dit project, 

tot aan het bittere einde! Je nam altijd uitgebreid de tijd voor me als ik vragen had en dat heb ik erg 

gewaardeerd. Nike, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je praktische hulp en het wegwijs maken in 

jullie laboratorium. 

Voor dit project was ik ook te gast bij de Medische Biochemie van het AMC en werd ik begeleid 

door Marco van Eijk. Beste Marco, heel veel dank voor je hulp en geduld bij de vele qPCRs. Deze 

experimenten hebben bijgedragen aan het tot stand komen van hoofdstuk 8. 

Op de Experimentele Immunologie van het AMC heb ik onder begeleiding van Jörg Hamann enkele 

experimenten gedaan in het kader van prolactine receptor expressie op macrofagen, voornamelijk in 

samenwerking met analist Walter Pouwels. Jörg en Walter, dank voor jullie interesse in het project, 

het meedenken en de praktische hulp! Hoewel de resultaten van dit werk niet gepubliceerd zijn, was 

het een leuke en leerzame periode. 

In addition, I have been doing experiments in the Center for Experimental and Molecular Medicine 

(CEMM) of the AMC. I would like to thank both Arnold Spek and Keren Delhom-Borensztajn for hosting 

me in their lab. Keren, I am very grateful for the support you gave me, you learned me a lot about 

science. Hella Aberson, Angelique Groot en Jan Willem Duitman, dank voor jullie gastvrijheid, adviezen, 

uitleg en herhaaldelijk uitlenen van telkamer, labjas of pipetpunten. 

Ook heb ik het ontzettend gewaardeerd dat ik voor dit project nog steeds kleuringen mocht doen bij 

Chris van der Loos, om ze vervolgens per post naar Jan von der Thüsen in Londen op te sturen. Verder 

had ik het geluk om te mogen participeren in een masterclass van Arjan Griffioen, van de afdeling 
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afstand te kunnen nemen van het werk-gerelateerde wel en wee, waarvoor dank! 

Lieve ouders, veel dank voor jullie interesse in mijn werk en de steun waarop ik heb kunnen rekenen 

om dit promotietraject tot een goed einde te brengen. Ik bof dat ik altijd op zo’n warm nest kan 

terugvallen! Lieve Thomas, Nadine en overige familie, schoonfamilie en vrienden, heel veel dank voor 

jullie warme betrokkenheid. 

Lieve Willem, jij bent voor mij onmisbaar. Jouw liefde en relativeringsvermogen waren een geweldige 

steun tijdens dit promotietraject. 

weten te brengen, ik was heel blij met deze samenwerking! Ik wens je veel succes met de laatste 

loodjes op F4. Suzanne Battjes, dank voor je hulp bij de EPRAS en veel succes met het afronden van je 

studie. Ook wil ik graag Joost Meijers, Eric Endert, Reinier Schlingemann en Rogier Zijderveld bedanken 

voor hun betrokkenheid bij en inzet voor deze studie. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Monique 

Wezel, Christa Jansen, Dirk de Vries en Annette Hover van de afdeling oogheelkunde voor de hulp bij 

de uitvoer van de EPRAS-studie. 

Verder gaat mijn dank uit naar alle mede-auteurs die hierboven niet genoemd staan of anderen die op 

wat voor manier dan ook hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift; iedereen 

heel hartelijk bedankt voor zijn/haar inzet!

Graag wil ik alle stafleden van de Vasculaire Geneeskunde bedanken voor hun betrokkenheid. In het 

bijzonder gaat mijn dank uit naar Mieke Trip en Erik Stroes, vanwege hun support door de jaren heen. 

Daarnaast wil ik graag Joyce Jansen bedanken voor haar inzet voor mij persoonlijk, maar ook voor de 

afdeling in zijn geheel. Joyce, jij draait je hand niet om voor de organisatie van ski-vakanties, uitjes, 

etentjes, congressen en dat heeft promoveren voor mij tot een onvergetelijke tijd gemaakt!

Oud-collega’s Remco, Menno, Frederiek, Geerte, Raphael, Nadine, Lysette, Roeland, Hans, Fatima, 

Anouk, Marijn, Bas, Nanne, Onno, Renée, Dirk-Jan, Ester, Olav, Danny, Lily en huidige collega’s Sara, 

Suthesh, Corien, Aart, Ankie, Maayke, Diederik, Maartje, Meeike, Barbara de W., Barbara S., Andrea, 

Elise, Josien, Inge, Ties, Mandy, Elise, Maurits, Danka, Paulien, Ruud, Fouad en Daan, ik vond het goed 

toeven met jullie! Carlijne Hassing, het even bij elkaar binnen lopen deed me altijd goed! Speciale 

dank gaat uit naar mijn kamergenoot Hans Mooij, vanwege de gezelligheid in F4-145, de hulp bij 

computerproblemen en voor de kritische discussies. 

Man Wai Tang, van de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie, bedankt voor de leuke 

samenwerking! Je hebt een mooie start gemaakt, blijf prolactine hoog in het vaandel houden! Veel 

succes met je de rest van je promotietraject, ik blijf graag betrokken bij je werk. 

Daarnaast wil ik Debbie Bus en Andrea Schmitz van de Vasculaire Geneeskunde bedanken voor hun 

praktische steun. Buiten mijn promotietraject om heb ik samen met Linda Landman, Jet Jagt en Hans 

Kelder zorg gedragen voor de praktische uitvoer van de Roche FMD trial. Het was leuk om kennis te 

maken met dit soort onderzoek, Linda, Jet en Hans bedankt voor de goede samenwerking! Overige 

mensen van het trialbureau Vasculaire Geneeskunde, dank voor de goede sfeer beneden!

Lieve paranimfen, Katrijn en Karim, naast (oud-)collega’s ook maatjes, ik ben heel blij dat jullie mij 

terzijde willen staan! Kaat, dank dat ik altijd mijn ei bij jou kwijt kon. Ik vond het supergezellig om met 

jou op congres te gaan en met je samen te werken (het schrijven aan de beruchte insuline-review was 

me een genoegen)! Veel succes nog met de laatste loodjes, ik weet zeker dat je je promotie tot een 

mooi einde zal brengen. Karim, jouw ervaring en nuchtere blik hebben mij vaak geholpen om wat meer 
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