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Vasculaire Geneeskunde: Prof. Dr. Levi voor de prettige samenwerking en het beoordelen van 
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Klinisch Chemisch Lab van het Slotervaartziekenhuis: Ton van Zanten, Yvonne van der Heijden, 
Menno Palfenier en Huib Bout.
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virusdiagnostiek. 

Medeonderzoekers: Jiri en Bregje voor de fantastische en gezellige sfeer op de kleine kamer op 
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voor al je tips over de promotie.
Patrick, bedankt voor de samenwerking met betrekking tot de ACSII studie.
Mohamed, Danka, Funda en Josien, heel veel succes met jullie onderzoeken.

Jonathan, Maaike, Daniel, Liset, Danny, Petra, Jelle, Kim en Kinge!

Daniel, Danny, Jonathan, Maaike en Remco voor hun meer dan geweldige hulp bij het verzamelen 
van baseline bloedsamples in Overveen. Zonder jullie hulp was het voor deze studie absoluut 
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