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Iemand vroeg me laatst of ik niet ook een dankwoord wilde schrijven met teksten 
zoals “bedankt voor de vele gezellige kopjes koffie, borrels, wintersportweekenden 
enzovoort”. Uit enig onderzoek in het AMC in de tijd die mij nog restte voor het drukken 
van het proefschrift, blijkt dit echter lastig uitvoerbaar: Om met de koffie te beginnen, ik 
heb uit betrouwbare bron vernomen dat patiënten en werknemers in het AMC dagelijks 
door in totaal 300 automaten van een koffie worden voorzien. Op de afdeling vasculaire 
geneeskunde op F4-zuid, waar de onderzoekers gedurende enige jaren vele uren per 
week doorbrengen in kleine ruimtes, staan er al meerdere binnen handbereik, in het 
kader van de efficiëntie veelal naast de toiletten. Daarom is het niet verwonderlijk dat 
vele contacten worden gelegd en onderhouden onder het genot van een kop koffie. 
Onder andere heb ik vele kopjes koffie gedronken met de vrijwilligers nadat zij meerdere 
malen nuchter naar het ziekenhuis kwamen voor verscheidene bloeddrukmetingen en 
bloedafnames zonder daar een vergoeding voor te krijgen. Daarom wil ik als eerste alle 
deelnemers bedanken voor hun hulp en betrokkenheid bij het onderzoek. 
 Toen ik op de afdeling vasculaire geneeskunde in het AMC begon had ik weinig 
onderzoekservaring. De eerste dagen in het AMC bestonden dan ook uit omschakelen 
van intensief patiëntencontact naar een dag achter de computer doorbrengen om zoveel 
mogelijk te lezen over een geheel nieuw onderwerp. Aan het eind van de dag vroeg 
ik me dan wel eens af wat ik nou precies gedaan had buiten koffie drinken. Daarom 
wil ik vervolgens degene die mij alle kneepjes van het vak heeft getracht te leren, mijn 
copromotor, Lizzy Brewster, bedanken. Lizzy, in de afgelopen drie jaar heb ik met 
bewondering jouw enorme passie voor het onderzoek naar etniciteitverschillen en de 
rol van creatine kinase in het ontstaan van hypertensie gevolgd. Het is bijzonder hoe 
je van een idee op eigen kracht bent gekomen waar je nu bent. Bedankt voor alles, ik 
heb veel van je geleerd! Ook wil ik hier Harry Büller, mijn promotor, bedanken. Harry, 
je bent niet betrokken geweest bij de dagelijkse begeleiding. Echter, je gedrevenheid, 
oplossingsgerichte aanpak van veel zaken, maar ook je humor en het vermogen tot 
relativeren zijn aanstekelijk. Mijn dank is groot!
 De leden van de promotiecommissie, prof. dr. D.P.M. Brandjes, prof. dr, J.B.L. 
Hoekstra, prof. dr. S. Middeldorp, dr. G.A. van Montfrans en prof. dr. K. Stronks bedankt 
voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift.
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De hypertensie groep: Gert, Bert-Jan en Liffert, bedankt voor alle adviezen tijdens de 
wekelijkse hypertensiebesprekingen, maar ook de enorm leuke week in Paramaribo. Ik 
ben onder de indruk van jullie grote hoeveelheid aan kennis. Bas, Nanne, Daan, Fouad en 
Niels, veel dank voor het meedenken met onderzoeksproblematiek en alle gezelligheid. 
De congressen in Oslo, Milaan en Londen waren mooi. Marianne, bedankt voor je hulp 
bij de metingen, je vrolijkheid, en voor het feit dat ik altijd even mijn spreekwoordelijke 
ei bij jou kwijt kon. De toekomstige artsen: Doortje, je enthousiasme over veel zaken 
was aanstekelijk tijdens het schrijven van de review. Fares, bedankt dat ik mee kon 
schrijven met jouw werk over CK mRNA, maar ook voor het delen van je kennis over het 
omgaan met de Surinaamse deelnemers. Yentl, het stuk over myomen en hypertensie 
is helemaal aan jou te danken. Ik ben benieuwd wat hier nog uit voort gaat komen. En 
Inna, het was onmogelijk geweest zonder jou het gedeelte over CK en zout voldoende af 
te krijgen voor dit proefschrift. Vele fietstochten heb je afgelegd door Zuid-Oost. Ik ben 
heel blij dat jij degene was die reageerde op mijn advertentie. 
 Ook het doen van dierproeven was voor mij een geheel nieuw terrein. Gelukkig 
deden we deze proeven in samenwerking met de afdeling Farmacologie. Stephan Peters 
en Astrid Alewijnse, heel veel dank voor het feit dat ik altijd bij jullie binnen kon lopen 
met vragen en voor alle hulp bij het opzetten en uitvoeren van de dierproeven. De sfeer 
was altijd goed. Het is zonde dat de afdeling er niet meer is. Na uren in een donkere 
ruimte bloeddrukken te hebben gemeten bij groeivertraagde ratten was het heerlijk 
om het laboratorium binnen te lopen waar de kalme bedrijvigheid van vaatproeven aan 
de gang was met op de achtergrond de goede meezingers van radio 3fm. Rob en Leon, 
veel dank voor al jullie hulp en het meedenken bij de vaatproeven, gaan we nog een 
keer naar zo’n goede film? Verder wil ik graag alle co-auteurs bedanken. Rene, bedankt 
voor je hulp bij de hartjes en spieren, zonder jou was een deel waarschijnlijk op de 
kast beland. Professor Joseph Clark, thank you for your comments on the review, animal 
studies, and the abstracts. 
 Tussen het bloeddruk meten door moest er soms een sprint worden getrokken 
naar het vasculaire trialbureau om patiënten te zien. Deze combinatie verliep niet altijd 
soepel. Het laatste jaar was ik hier bijna dagelijks te vinden vanwege de zoutstudie en ik 
kan niet anders zeggen: Trees, Linda, Elsa, Hans, Michelle, Remco, Johan, Mia, Liesbeth 
en Nanet bedankt voor alle hulp en de betere koffie! Henriette, bedankt voor de hulp bij 
het regelwerk rondom de promotie. 
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En dan de borrels en wintersportweekenden. Ook in dit geval is het niet verwonderlijk 
dat velen die mij voorgingen bij het schrijven van een dankwoord, regelmatig het woord 
borrel in de pen hebben genomen. Op de introductiedag vertelde een oud-collega mij 
wat een fantastische afdeling de vasculaire geneeskunde is, niet alleen een uitblinker 
op wetenschappelijk vlak, maar ook elke week een borrel dan wel feest. Op onze etage 
zitten ongeveer 25 onderzoekers, de oud-onderzoekers niet mee gerekend, dus reken 
maar uit: Ongeveer 10 promoties, 25 verjaardagen, meerdere congressen en dan nog 52 
vrijdagen per jaar met een aanzienlijke kans dat 1 van de 25 voorstelt om het weekend 
op een toepasselijke manier in te luiden. En dan heb ik de wintersportweekenden niet 
eens genoemd. Daarom wil ik hierbij mijn medepromovendi Aart, Andrea, Ankie, Anne, 
Barbara, Bas, Brigitte, Carlijne, Corien, Daan, Danka, Diederik, Dirk-Jan, Elise, Fouad, 
Hans, Joost, Julian, Katrijn, Kees, Lily, Loek, Maartje, Mandy, Maayke, Marjet, Mathilde, 
Max, Meeike, Michiel, Nanne, Niels, Onno, Renée, Roeland, Ronne, Ruud, Sara, Stephano, 
Suthesh en Whitney bedanken voor alle memorabele momenten. Veel succes allemaal! 
In het bijzonder: Joyce, ik hoop dat je in een Excel schema bijhoudt hoe vaak je uitgebreid 
bent bedankt in een proefschrift (zo niet dan weet ik nog wel iemand die je de kneepjes 
van het vak kan leren). Het is niet meer dan terecht. Je bent de spil van de afdeling bij 
wie iedereen altijd aan kan kloppen voor hulp, je zorgt dat iedereen altijd in de juiste 
kamer terecht komt, en je bent daarbij ook nog eens een ontzettend leuke, gezellige 
dame! Dank voor alles. 
 Zoals voor velen was mijn eerste plek in het hartoor. Een plek met daglicht waar 
vriendschappen zijn begonnen. Ties en Josien, met jullie heb ik denk ik de langste tijd 
in 1 ruimte doorgebracht, eerst in het hartoor, toen F4-142. Na Onno’s vertrek naar het 
volgende station richting het hoogleraarschap maakte Paulien de 4 m2 compleet. Deze 
kamer lag op de route naar Joyce en fungeerde regelmatig als een tussenstation voor 
onze collega’s. Dit maakte dat mij van hogerhand meerdere malen werd geadviseerd 
zoveel mogelijk dagen thuis te werken. Echter, het was een mooie tijd in F4-142, waar 
gesprekken over de goede dingen des levens werden afgewisseld met zeer welkome 
suggesties op onderzoeksgebied. Jullie boden altijd een luisterend oor voor de serieuze 
zaken en onderzoeksperikelen, maar ook soms voor de goede roddels. Josien, eerder 
is opgeschreven dat we swingend onze promotie doorgaan. Misschien is dat deels wel 
waar. Bedankt voor alles, je staat altijd klaar om iedereen die het vraagt te helpen met 
een lach op je gezicht. Paulien, jij kan mensen het juiste duwtje in de rug geven. Je 
hebt me regelmatig geholpen dingen in het juiste perspectief te plaatsen. Ties, ik ken 
niemand die enerzijds zo perfectionisch kan zijn en anderzijds zo goed op de hoogte 



210

Dankwoord

is van de kapsels van G&G op Nu.nl. Heerlijk om zeker te weten dat jij er altijd al was 
met je krant en (hoe kan het anders) koffie als ik aankwam, hoe vroeg het ook was. Ons 
promotiefeest wordt een knaller en ik hoop dat er nog velen volgen! Na het emotionele 
vertrek van Ties leek het ons een verstandig plan om voor de laatste maanden van 
een promotietraject te verhuizen naar een wat rustigere locatie. De laatste verhuizing 
ging naar kamer F4-146 om orde te brengen in de chaos (of chaos in de orde, waarom, 
waarom…). Fleur, je verstaat de kunst om ook als het even tegenzit een lach op het 
gezicht van mensen te toveren. Je bent enorm ambitieus, maar ook altijd aan voor wat 
gekkigheid. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen. Samen met Sophie vorm je een goed 
team. Sophie, niet alleen de Jordaan loopt met je weg. Dames, ik kijk nu al uit naar onze 
wintersportvakantie! 
 Het volgen van een promotietraject betekent niet dat het leven daarbuiten 
stilstaat…integendeel. Daarom wil ik de kans niet voorbij laten gaan om ook een aantal 
mensen te bedanken die niet letterlijk met de totstandkoming van dit proefschrift te 
maken hebben, maar het leven wel mooi maken. Dus al mijn vrienden en vriendinnen 
bedankt voor het feit dat jullie er zijn! Het kan niet anders dan dat ik hier ook twee 
woorden schrijf: ‘BVD HOOG’. Dan ‘de groep’: wat begon op het mentorweekend in 2002 
is uitgegroeid tot een combinatie van lieve, knappe en (een beetje) gekke mensen. Ook 
al ziet niet iedereen elkaar even vaak, ik hoop jullie niet uit het oog te verliezen. In het 
bijzonder: Yuri, je hebt voor alles een oplossing. Bedankt voor al je zorgzaamheid. Ik 
weet zeker dat je gaat komen waar je wilt zijn. Jasper, niet alleen bedankt voor het dak 
boven mijn hoofd, jouw vrolijke aanwezigheid op de Wolvenstraat maakt me altijd aan 
het lachen. Marc, jij maakt de beste grappen van iedereen. Ik ben benieuwd of Pepijn je 
gaat evenaren. Kim, we kennen elkaar al 18 jaar en ik weet zeker dat we die jaren meer 
dan gaan verdubbelen. Ik ben trots op je. Je mooie dochter Nina gaat later vast net zulke 
mooie vakanties en avonden hebben als wij altijd hadden. Vera, Evelien, Mina en Judith, 
wat een tijden! Veer, ondernemer, met niemand kan ik uren- en nachtenlang doorpraten 
over zulke uiteenlopende onderwerpen. Ik vind het heel knap hoe je het doet. Het is 
fijn om te weten dat jouw deur altijd openstaat. Mien, ik zal maar niet zeggen hoe we 
elkaar hebben ontmoet, maar ik ben blij dat het is gegaan zoals het is gegaan. Eef, ik 
ken niemand die zoveel dingen tegelijkertijd kan doen en dan nog altijd klaar staat 
voor iedereen. Juud, hoe bijzonder dat jij en Eef nu de hartenbrekers van de volgende 
generatie op de wereld hebben gezet. Mijn paranimfen, Martina en Eva, ik had niemand 
anders hiervoor kunnen vragen. We zijn vriendinnen vanaf het eerste jaar van de studie 
en ik weet dat we dat altijd zullen blijven. Eef, ik zal onze reis naar Australië nooit 
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vergeten. Nog steeds toveren de herinneringen een glimlach op mijn gezicht, zo ook bij 
dit schrijven. Ook krijg ik geen genoeg van je soms cynische humor waar ik altijd heel 
hard om moet lachen. Je wordt een fantastische neuroloog, de volgende ben jij! Tien, 
kanjer, toen de meesten van ons nog aan het bedenken waren wat we eigenlijk wilden 
met ons leven was jij al bijna huisarts. Ik bewonder je altijd aanwezige vrolijkheid en 
positiviteit, zelfs in mindere tijden.                                  
 Lieve pappa, mamma, oma, Sander en Daisy, tot slot wil ik jullie bedanken. Wat een 
geluk heb ik met jullie. Ik weet dat jullie er altijd voor mij zullen zijn. 




