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Nawoord

Het verrichten van onderzoek en maken van een proefschrift doe je zeker niet alleen. 
Ik ben er bijzonder trots op dat mijn boekje af is en ik wil graag iedereen bedanken 
die er aan heeft bijgedragen. Een aantal mensen noem ik in het bijzonder.
 
Allereerst wil ik Dr. A.C. van der Wal, mijn co-promoter bedanken. 
Beste Allard, jij bent toch de initiator van dit proefschrift, waarvoor veel dank. Ik had 
tijdens mijn halfjaarlijkse researchstage in het begin van mijn opleiding tot patholoog 
niet direct gedacht dat het onderzoek tot een dergelijk resultaat zou leiden. Ik zou 
alleen een artikel publiceren en dan weer verder gaan met mijn opleiding, maar door 
de resultaten van het eerste artikel leek een vervolg van het onderzoek niet meer 
dan logisch. Elke dinsdag of donderdag kwam ik aanwaaien op het AMC voor weer 
wat vooruitgang in mijn onderzoek. Een stapel coupes samen kijken, de resultaten 
analyseren, de artikels de juiste toon geven, je had gewoon direct tijd voor mij. Dat 
heb ik altijd zeer gewaardeerd. Beter dan ik hield je de lijn van het onderzoek goed 
in de gaten. Het ging lang niet altijd over vaatmalformaties of andere vasculaire 
afwijkingen en het is dus eigenlijk nog best knap dat het onderzoek in 5-6 jaar is 
afgerond.

Mijn promotoren Prof. dr. S. Florquin en Prof. dr. C.M.A.M. van der Horst.
Beste Sandrine, jij bent zeer bedreven in het verrichten en begeleiden van onderzoek, 
vooral op het gebied van de nefropathologie. Graag wil ik je bedanken voor de 
interesse in mijn onderzoek en de bereidheid om mijn promoter te zijn. 
Beste Chantal, mijn onderzoek was er niet geweest als uw belangstelling en 
expertise in aangeboren vaatafwijkingen niet zo groot was geweest. Hierdoor was 
het mogelijk een grote studie op te zetten bestaande uit een aanzienlijke hoeveelheid 
patientenmateriaal. Dank voor de plezierige manier van samenwerken.

De andere leden van de promotie commissie, Prof. dr. J.D. Bos, Dr. E. Aronica, Dr. 
C.C. Breugem, Prof. dr. J.A. Reekers, Dr. A. Vink, Prof. dr. A.J.G. Horrevoets, wil ik 
graag bedanken voor hun bereidwilligheid zitting te nemen in de commissie en het 
kritisch lezen van het proefschrift.

Graag wil ik de hele cardiovasculaire researchgroep bedanken voor de belangrijke 
rol die jullie hebben gespeeld bij het verrichten van al het onderzoek en voor de 
goede tijd die ik bij jullie heb gehad. Chris van der Loos, van jou heb ik de kneepjes 
van het zelf doen van immuunhistochemisch onderzoek geleerd. Enkel kleuringen, 
dubbelkleuringen en om het nóg mooier te maken ook nog onze favoriete triple 
kleuring. En als een konijn niet bij een konijn paste of als het om twee muizen ging, 
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je verzon altijd wel weer een nieuwe tussenstap om de kleuring toch te laten lukken. 
Je kon er ook echt van genieten als de kleuringen er weer geweldig uitzagen. Maar 
voor alles gekleurd kon worden moest er toch het een en ander worden gesneden... 
Daarvoor wil ik jou natuurlijk bedanken, Hanneke Ploegmakers. Hoeveel blanco’s 
jij wel niet voor mijn onderzoek gesneden hebt (en deels ook gekleurd); stapels. 
Heel veel dank daarvoor. Onno de Boer, jou wil ik bedanken voor je deskundige blik 
bij het uitvoeren van de statistiek. Peter Teeling, bedankt voor het verrichten van de 
RT- PCR experimenten. 

Wilfried Meun wil ik bedanken voor het bewerken van vele foto’s in mijn boekje 
en natuurlijk voor de lay-out. Je voerde de druk op, want dan kon dit nog net het 
laatste boekje voor je pensioen worden en dat is gelukt. Bedankt. Rein Visser wil 
ik ook bedanken voor het bewerken van het overige deel van de foto’s en voor het 
doornemen van de autovisie van de maand. ‘Dokter A6’ ben ik niet meer, want ja, 
soms stap je over op een mooier merk. Wim van Est, jou wil ik graag bedanken voor 
het verzorgen van de coverpagina. 

Mijn collegae, Cornelis Scheepstra en Sybren Meijer wil ik bedanken voor het 
afstaan van een deel van hun kamer en natuurlijk voor de gezelligheid. 

Mijn paranimfen, Vera Timmermans en Nelly Breeuwsma. Jullie kenden elkaar al 
eerder vanuit een onderzoeksperiode in Boston MA; het is niet meer dan toepasselijk 
om hier samen naast mij te staan. Lieve Vera, jij was al met je opleiding begonnen 
toen ik nog op de afdeling pathologie rondliep als AGNIO en ik er nog niet eens 
aan dacht om patholoog te worden. Gelukkig ben ik ook de pathologie ingerold. 
Wat hebben we een plezier gehad toen we op de afdeling rond waggelden met die 
enorme dikke buiken. Jammer dat je niet meer zo dicht in de buurt woont, maar we 
houden gelukkig regelmatig contact. Lieve Nelly, vanaf het begin in Alkmaar klikte 
het gelijk; dat zal onder andere wel komen door onze Friese roots. Onze collegae 
zullen af en toe wel eens moe worden van ons geklets; zelfs de muren zijn niet dik 
genoeg. Wij zeggen maar zo ”Het is tenslotte altijd jokte of pyn in e reeg”.

Lieve (schoon)familie en vrienden, het is zover. Klaar! Tijd voor een feestje.

Mijn ouders, lieve papa en mama, vooral is dit boekje voor jullie. Goed voorbeeld 
doet nu eenmaal goed volgen! 

Lieve Aernaut, “waar vind je nog zo iemand”; dát is nu mijn geluk. Nu weet je 
eindelijk waar mijn onderzoek over is gegaan. Lieve Gerben, Abel, Zeger en 
Tjalling, wat zijn jullie toch geweldige zoons. Supertrots ben ik op jullie. Op een 
goede toekomst met z’n allen.
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