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Het lijkt al eindeloos geleden dat ik vertrok van de afdeling waarna ik - nogal naïef - in  
de veronderstelling verkeerde het boekje wel even af te maken tijdens mijn opleiding 
tot huisarts. Dat ik dat volledig heb onderschat, blijkt wel. Ik ben blij het dankwoord 
nu te kunnen schrijven en ben trots over het eindresultaat. Veel mensen hebben 
bijgedragen en steun gegeven aan de totstandkoming van dit boekje. In het bijzonder 
noem ik hieronder een aantal mensen. 

Het is allemaal begonnen met het oudste co-schap Interne Geneeskunde in het 
Slotervaart ziekenhuis, later uitmondend in een (toen nog) AGNIO-schap. Dees 
Brandjes. Jij en ‘jouw’ afdeling hebben mij als beginnend arts enorm gemotiveerd en 
geïnspireerd. De afdeling is een buitengewoon warme en fijne plek om te werken. Na 
een half jaar wilde ik graag onderzoek gaan doen en zoals dat al jaren bleek te gaan, 
verwees jij me naar je “broer” Harry Büller. 

Dan volgt uiteraard Saskia Middeldorp. Met jou heb ik dit boekje eigenlijk geschreven. 
Je bent de ideale co-promotor: scherp, snel en op de juiste momenten een schop. 
Terwijl ik vaak nog eindeloos door wilde graven, bleef jij altijd de hoofdzaak in de gaten 
houden. Ik bewonder je vermogen om pijlsnel to the point te komen, je schrijfstijl en 
je kennis over de stolling. 

Harry Büller, de Grote Roerganger. Hoewel je niet altijd op de voorgrond trad, bleek dat 
je altijd vrij nauwkeurig op de hoogte van de voortgang was. Met een enkele, tamelijk 
korte (brainstorm)sessie ontkiemde het tweede deel van dit boekje. Je vermogen om 
de essentie te raken en daarna ‘snel te schakelen’ zijn indrukwekkend. Daarnaast geeft 
de vrijheid die je jouw promovendi gunt ruimte voor zelfontplooiing en vertrouwen.

Michael Tanck. Ik heb enorm veel geleerd van jouw genetisch epidemiologische en 
statistische kennis en je nam ook altijd de tijd om iets uit te leggen. Daarnaast moet 
ik je ook echt bedanken voor je altijd snelle reactie op mijn ‘ik-moet-het-vanmiddag-
weten’ vragen. Altijd ‘in control’. 
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Pieter Reitsma. Dankzij jou en de daaruit voortgekomen samenwerking met Ted 
Bovill hebben we de Marshfield Genotyping Service binnengehaald en gaat het 
onderzoek binnen de GENES nog door. Je straalt een enorm plezier in onderzoek uit 
en het was daarom altijd gezellig binnenwandelen (alhoewel de aanleiding vaak mijn 
ontreddering was). 
Koos Zwinderman, je brengt het altijd simpel, maar na een bezoek aan jou had ik er 
een nieuw probleem bij. 

Claartje Koch, field worker. Jij ging onvermoeibaar op pad om gegevens en bloed te 
verzamelen van de GENES-familieleden. Je hebt enorm veel werk verricht waarbij je je 
altijd heel flexibel opstelde, met een goede dosis humor. Veel dank daarvoor, het was 
leuk samenwerken! Ook veel dank aan Koby Los voor het veldwerk aan het eind, jullie 
vormen een gezellig Baarns duo (alias de dames Groen)!

De leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het kritisch beoordelen van 
mijn proefschrift: Dees Brandjes, John Kastelein, Marcel Levi, Frits Rosendaal, Henk 
van Weert en Koos Zwinderman. 

Zonder het Lab van Joep Defesche geen DNA en ook geen bepalingen van factor V 
Leiden en de protrombinemutatie of lessen in PCR. Veel dank voor het vele werk en 
dan met name Eline en Hester. 

Joost Meijers, razendsnel commentaar en laagdrempelig beschikbaar, ik heb veel van 
je geleerd. Jouw lab wil ik bedanken voor het verrichten van alle stollingsbepalingen 
en dan met name Kamran. 

Frank Baas. Dank voor het gebruik van de faciliteiten op jouw lab en de (onontbeerlijke!) 
hulp die ik daarbij kreeg van Jennifer.  

Andrea Garcia. Thanks to you en your golden fingers we completed the linkage analysis 
for chromosome 18. It was nice to work with you and to talk about Brazil that always 
has a special place in my heart.
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En dan Roderick Kraaijenhagen voor het opzetten van de GENES studie (alhoewel je 
je het mogelijk niet meer herinnert) en Dalia El Kheir voor al het voorwerk van dit 
onderdeel. 

Erik-Jan van den Dool van het Stollingslab. Het was altijd leuk om even langs te komen 
(al dan niet met een D-dimeer bedsidetest..). Je rondleiding voor nieuwe medewerkers 
en studenten is onvolprezen! 
Riet, Dominique, Marja, Dian, Karin en Johan van het Vaatcentrum, voor het prettige 
samenwerken tijdens de diensten. 
Veel dank voor de secretariële ondersteuning van Marianna (gezellig toeven), Els, 
Joyce (schaterlach, altijd behulpzaam!), Debby, Andrea en Henriette. 
En dan het trialbureau: Trees Groenveld, Liesbeth Huizen (we moeten echt ‘ns 
bijkletsen) en Belia Rekké, dank jullie wel voor de fijne samenwerking!

Alle stafleden van de afdeling: John Kastelein, Rianne Koopman (korte encounter), 
Erik Stroes (je enthousiasme is ongekend) Maud Visser (altijd leuke gesprekken), 
Mieke Trip, Pieter-Willem Kamphuizen en Victor Gerdes (heel veel kennis en nog 
aardig ook). 

Flip Sutorius, omdat je me de ruimte hebt gegeven om in de praktijk af en toe iets te 
‘klussen’ voor het boekje bij rustig spreekuur en omdat je me liet zien hoe ontzettend 
leuk het huisartsenvak is.

Collega’s maken onderzoek doen veel minder eenzaam en daarvoor wil ik iedereen 
bedanken. Als eerste Maaike (topwijf, eindeloze gesprekken met deur open en 
deur dicht), mijn kamergenoot Marcello di Nisio (ijzeren discipline, duizendpoot 
en espresso-expert), Ivan (wijze raad), Roel (gesprekken op de fiets terug), Jeroen, 
Tijmen (middel-GVR), Saskia (ll-de-lol, maar ondertussen..), Anja, Clara, Alessandro, 
Marnix (sjoef sjoef Marnix), Bert-Jan en Sabine (goudeerlijk en ‘oude’ koppelaarster..). 
En later kwamen ook Ward (danskoning), Michiel (die muziek viel wel mee hoor), 
Nadine (bikkel), Danny, Sara (door jou gaat het onderzoek van de GENES door) en 
niet te vergeten Frederiek, lieve vriendin. En dan de promovendi aan de overkant.. 
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Max (hart op de juiste plek), Kees (kom maar op), Emily, Melchior, Radjesh, Rakesh, 
Wim, Raaj, Matthijs, Fatima, Marijn, Hans, Karim, Menno, Remco en Lily. Met Jessica 
en Anouk ben ik de huisartsopleiding ingegaan. Anouk mij achtervolgend (zelfde 
opleidingspraktijk(en?)) en Jes voorop. Binnenkort samen in de intervisiegroep!  

Paranimfen Anne Molenaar en Tamara Noll. Lieve trouwe vriendinnen, samen zijn we 
begonnen aan de studie en nu alledrie huisarts (wie had dat gedacht?), vind het te gek 
dat jullie straks naast me willen staan. 

En dan mijn lief, je bent naast een grote bron van afleiding tijdens mijn onderzoek 
;-) een onvoorwaardelijke steun geweest en hebt mij tijdens de moeilijkste periodes 
enorm gemotiveerd door te zetten. Je hebt een heerlijke nuchtere blik op dingen 
die ik zelf complex kan maken. En daarnaast is je kritische blik in dit boekje niet 
onbelangrijk geweest. De periodes met intens geluk wisselden vaak af met veel stress, 
maar we hebben ons er toch maar doorheen geslagen! 




