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DANKWOORD

Het zijn 4 mooie (maar soms ook zeker lastige) onderzoeksjaren geweest met dit boekje 
als uiteindelijk resultaat. 
Zonder de hulp van velen was de inhoud ervan niet tot stand gekomen.

Ed: bedankt voor je steun, enthousiasme en altijd kritische blik op mijn onderzoek. Je 
gevleugelde (en op sommige momenten tenenkrommende) uitspraak ‘je kan het één 
doen en het ander niet laten’ heeft ervoor gezorgd, dat ik me steeds meer heb kunnen 
ontwikkelen in het zelf richting geven aan mijn onderzoek. 
Bedankt ook voor de ontelbare keren dat ik met je mee kon rijden naar en van alle 
uithoeken van Nederland!

Erik: ik heb enorm veel van je kunnen leren; je hebt me wegwijs gemaakt in de wondere 
wereld van het cannuleren van vaten, in vivo muismodellen en de kunst van het helder 
opschrijven en presenteren van data. Bedankt voor al je geduld, de vele brainstorm-
uurtjes op de vrijdagmiddag en niet te vergeten je unieke Erik-humor.

Carlie: bedankt voor alle inhoudelijke hulp op het gebied van aderverkalking en voor het 
ter beschikking stellen van veel apparatuur en mankracht binnen je afdeling. Ik waardeer 
je directheid evenals het feit dat voor advies je deur altijd open stond.
 
Jeroen (van den Akker): ik had me geen betere kamergenoot kunnen voorstellen; na 4 
jaar ben je feilloos in staat van mij afkomstige signalen (hardop nadenk‐gemompel) te 
onderscheiden van ruis en te interpreteren. Je nuchtere kijk op zaken was erg welkom op 
momenten dat ik door de bomen het bos niet meer kon zien. Zoals je zelf al opmerkte, 
was het vanzelfsprekend dat jij mijn paranimf zou zijn. Ik ga onze ‘huiskamer’ zeker 
missen!

Bilge: working with you on the shear stress setup was so much fun! I like the way your 
chaotic mind works ;‐). I already miss our daily coffee drinks!
Cristina: thanks for the necessary fun outside the AMC, especially the last couple of months!  
Marieke: avondeten in het AMC, als de experimenten wat langer duurden dan gepland, 
was nog niet zo slecht! 

Judith: bedankt voor de ontelbare kleuringen die je hebt uitgevoerd! En natuurlijk voor 
je zangkunsten binnen en buiten het lab. 
Angela: de shear stress setup was een uitdaging, maar leverde uiteindelijk wel mooie 
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data op! Bedankt voor het zo soepel overnemen van mijn experimenten op momenten 
dat ik niet in het lab kon staan. 
Jetty: bedankt voor alle administratieve hulp en voor de praatjes bij de kopieermachine! 
Ook alle andere collega’s binnen de afdeling Biomedical Engineering and Physics wil ik 
graag bedanken voor de fijne tijd die ik in het AMC gehad heb! 

In de afgelopen jaren heb ik met een aantal afdelingen binnen en buiten het AMC mogen 
samenwerken:

Medische Biochemie, AMC: 
Peter: bedankt dat ik mocht meewerken aan jouw onderzoek, meteen in de eerste 
maanden van mijn promotietrajact, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in hoofstuk 4. 
Mariska: je protocollen en het in vivo femoraal-arterie aderverkalking model waren 
onmisbaar voor hoofdstuk 5. 
Roelof: bedankt voor het aanleveren van de ApoE3Leiden muizen, eveneens gebruikt in 
hoofdstuk 5. 

Biomedical Engineering, ErasmusMC: 
Jolanda: bedankt voor de mogelijkheid om op korte termijn gebruik te kunnen maken 
van faciliteiten binnen jouw lab. 
Kim (van Gaalen): je hulp bij het plaatsen van de carotiden casts was onmisbaar. Bedankt 
voor je flexibiliteit als de planning (meestal van mijn kant) weer eens wijzigde en voor 
het regelen op afstand van zo veel praktische zaken in het ErasmusMC. Je bent een super 
analiste (en daar mag je best meer trots op zijn!). 
Overige collega’s van Biomedical Engineering: bedankt voor jullie gastvrijheid en dat ik 
zo makkelijk af en toe de afdeling kon binnenwaaien!

Molecular Cell Biology, Sanquin:
Jaap: bedankt voor je enthousiasme over mijn laatste studie (hoofdstuk 6) en de 
mogelijkheid een deel ervan met jullie uit te voeren . 
Mark en Floris: bedankt voor jullie technische ondersteuning; erg leuk om nu bij jullie 
‘buren’ te werken en van daaruit de samenwerking voort te zetten!

Mijn nieuwe collega’s bij Blood Cell Research, Sanquin:
Timo: bedankt voor de mij gegeven kans en het vertrouwen om (toch enigszins) van 
vakgebied te kunnen switchen. 
My ‘new’ colleagues: thank you for making me feel at home so fast!
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Brenda en Mathieu: bedankt voor alle steun op momenten dat het nodig was! Ik hoop 
nog vaak van jullie tuin te kunnen genieten om het stadse leven eventjes te ontvluchten. 
Manon: bedankt voor alle afleiding naast het werk in de vorm van echte 
vrouwenactiviteiten! 
Iksiks vriendinnetjes: ik ben blij dat we elkaar nog steeds zien, ondanks dat ik de 
afgelopen jaren onze geplande dagjes uit vaak moest afzeggen.
Linda: je kent me door en door en weet met je down-to-earth houding elk probleem te 
relativeren. Ik kan altijd op je rekenen; bedankt voor je onvoorwaardelijke vriendschap 
en voor het feit dat je vaak precies weet wat ik nodig heb, soms zelfs voordat ik het zelf 
doorheb. Met jou als paranimf weet ik zeker dat het goed gaat komen!
Lieve zus: bedankt voor het kunnen uitwaaien in Zeeland en de telefoontjes waardoor en 
waarmee ik even uit het onderzoek kon ontsnappen! Ik ben blij dat je jouw plekje hebt 
gevonden. 
Pap en mam: ik ben er trots op uit zo’n warm nest te komen, waar het ook nooit eens 
stil kan zijn :‐). Bedankt dat jullie me geleerd hebben nooit op te geven, en voor 100% te 
gaan voor de dingen waarin je gelooft: dan komt alles altijd goed. 

Hanke


