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Dankwoord
Nu ik aan het eind ben gekomen van dit promotietraject, ontkom (ook) ik er niet aan 
een woord van dank te richten tot de vele mensen die een aandeel hebben gehad 
in de totstandkoming van dit proefschrift. Promoveren voelt soms eenzaam, maar 
je doet het niet alleen. Zonder anderen tekort te doen wil ik graag enkele mensen 
in het bijzonder bedanken. 

Allereerst zou ik alle patiënten en vrijwilligers willen bedanken voor hun bereidheid 
tot deelname aan alle studies. Zonder deelnemers is klinisch onderzoek niet 
mogelijk. Mijn dank is groot.

Mijn promotor en co-promoter, prof dr. E.S.G. Stroes en dr. G.M. Dallinga-Tie, wil ik 
bedanken voor hun begeleiding tijdens mijn promotietraject. Erik, je enthousiasme 
is ongekend, je gedachtestroom razend snel en dat wat je bedenkt voer je het liefst 
morgen al uit. Daar heb ik wel even aan moeten wennen! Ik wil je bedanken voor 
al je lessen, zowel op wetenschappelijk als op klinisch gebied. Geesje, je denkt 
vaak net zo snel als je loopt en je energie lijkt onuitputtelijk! De passie waarmee je 
werkt is inspirerend. Ik heb veel bewondering voor het wereldwijde netwerk dat je 
hebt opgebouwd en de manier waarop jij je handhaaft tussen de “grote mannen” 
van lipidenland! Ik wil je bedanken voor alle tijd die je hebt gestoken in het HTG 
project en de stukken die daar uit zijn voortgekomen.
 
Prof. dr. J.J.P. Kastelein, beste John, jij gaf me vier jaar geleden de mogelijkheid 
dit promotietraject te starten. Al snel daarna gaf je het stokje door aan Erik, maar 
je bleef op de achtergrond betrokken bij het schrijven van de antisense stukken, 
mijn dank daarvoor.

De leden van de promotiecommissie, dr. H.Monajemi, dr. M.J. Serlie, prof. dr. 
U.H.W. Beuers, prof. dr. T. van der Poll, prof. dr. A.F. Stalenhoef en prof. dr. J.A. 
Romijn wil ik hartelijk danken voor het beoordelen van mijn proefschrift en de 
bereidheid zitting te nemen in de commissie. 

Alle co-auteurs wil ik bedanken voor hun bijdrage. In het bijzonder wil ik Nicolette 
Lammers bedanken voor de samenwerking aan de FHBL studie, dat het toch nog 
is gelukt! 

Dames en heer van het trialburo, in het bijzonder Michelle en Hans, jullie hulp bij 
de antisense studies is onmisbaar geweest. Dank voor alle kopjes thee/koffie de 
vele dropjes en de kletspraatjes. Ik heb met veel plezier met jullie samengewerkt. 

Dankwoord
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Mijn keuze voor de afdeling Vasculaire geneeskunde vier jaar geleden had (onder 
andere) te maken met het imago van de afdeling, het zou er zo gezellig zijn. Die 
beloften is helemaal waar gemaakt! Alle collega’s van F4 en van G1 wil ik bedanken 
voor de geweldige tijd die ik met ze heb gehad, op de afdeling, borrels, feestjes, 
congressen, etentjes en het ski-weekend: Joyce (zonder jou, geen F4!), Kees, 
Paul, Fatima, Hans Avis, Raphael, Debbie, Ester, Danny, Olav, Onno, Bas, Bregje, 
Lysette, Renee, Nanne, Ronne, Jorge, Han, Carlijne, Roeland, Ankie, Alinda, Sara, 
Aart (Mr google translate), Anne, Katrijn, Michiel, Max, Meeike, Jeroen, Remco, 
Suthesh (Oudekerk moet binnekort wel weer lukken!), Geerte, Corien, Karim, 
Menno, Brigitte, Josien, Daan, Danka, Ruud, Elise, Fouad, Maurits, Steffie, Fatima, 
Pauline en Mandy, jullie waren super fijne collega’s! Bezemkastgenoten Lily en 
Diederik, mijn dank is groot voor de eindeloze malen dat jullie, met de deur dicht, 
mijn gejammer, gezeur, woede, verdriet, frustratie of ander gezever hebben willen 
aanhoren. Het hielp meestal, ik zal het missen! En Hans Mooij, of moet ik zeggen 
de Volvo, die mij zoveel weken bijna dagelijks naar het AMC heeft gereden, ben ik 
ook bijzonder veel dank verschuldigd, goed gezelschap, een vers kopje koffie en 
gereden worden, kan niet beter! En natuurlijk de studentes Steffie Hemelaar en 
Elise Kropman, dank voor al het werk dat jullie hebben verzet! 

En dan mijn paranimfen. Anniek, jij was er al bij op mijn allereerste dag in het 
AMC, daarna samen gestudeerd, co-schappen gelopen, naar Suriname geweest 
(klaverjasverslaving opgelopen) en promotie onderzoek gedaan, zonder jouw 
strak georganiseerde agenda was alles vast een stuk minder soepel verlopen! 
Straks ook weer samen internist in opleiding, maar eerst nog even bruidsmeisje 
op je huwelijk, ik kijk er naar uit! Jel, allerbeste vriendinnetje en collega-arts. 
Onvoorwaardelijke vriendschap zal wel niet bestaan, maar zo voelt het wel. Ik kan 
me geen betere paranimfen voorstellen, dank dat jullie dit voor mij willen doen!

Lieve vriendjes en vriendinnetjes, schoonfamilie en familie, in het bijzonder pap, 
mam, Wouter, Wietske en Yvonne, jullie zijn slechts op de achtergrond betrokken 
geweest, maar jullie zijn er voor me als ik jullie nodig heb, daar ben ik jullie heel 
dankbaar voor! 

En ondanks dat je lak hebt aan tradities zijn de laatste woorden voor jou, lieve 
Don, dank voor je eindeloze geduld, je vrolijkheid, je eigenheid en je “bakken” met 
liefde. Je maakt me gelukkig!
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