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Elk nadeel heb zijn voordeel… Hoewel het mislukken van de TIResiAS studie heeft gezorgd 

voor enige vertraging van mijn promotie, maakte dit wel de weg vrij voor een geheel ander 

(hypertensie gerelateerd) onderzoeksveld. Dit proefschrift is daar het resultaat van. 

Zoals mijn voorgangers hebben beaamd is promoveren alleen mogelijk met de hulp van veel 

collega’s en andere betrokkenen. Ik wil graag beginnen met het bedanken van alle patiënten 

die bereid waren deel te nemen aan een of meerdere onderzoeken, zonder hen geen klinisch 

onderzoek.

Vervolgens wil ik mijn co-promotores Bert-Jan van den Born en Gert van Montfrans bedanken. 

Ik weet nog goed dat ik voor het eerst met jullie sprak op de kamer van Gert. Ik vroeg me toen 

meteen af of mijn clean desk mentaliteit zou botsen met jullie wat meer laissez-faire kamer-

inrichting, ik denk dat we elkaar hierin goed aanvullen. Beste Bert-Jan ik ken niemand in het 

AMC die zo laagdrempelig te benaderen is als jij, het is uniek dat je altijd tijd scheen te hebben. 

Dank voor de ontelbare keren dat we in de gang of in de deuropening lopende en nieuwe 

studies en verder alles wat maar enigszins met hypertensie te maken heeft, hebben bespro-

ken en je mij daarmee de goede kant op hebt gestuurd. Ik waardeer de vrijheid die ik van je 

kreeg enorm en ben blij dat je me (soms ook tevergeefs) hebt proberen af te remmen bij het 

opstarten van nieuwe projecten. Ik hoop nog lang met je samen te werken. Beste Gert, je hebt 

al weer enige tijd het stokje aan Bert-Jan overgedragen, maar je niet aflatende enthousiasme 

over hypertensie-onderzoek in de breedste zin van het woord is aanstekelijk. Jouw kennis van 

kunst en cultuur en gevoel voor taal zijn jaloersmakend.

Promotor Erik Stroes, Beste Erik, hoewel je me niet dagelijks begeleid hebt, heb je me wel 

enorm geïnspireerd met je enthousiasme, vlijmscherpe en supersnelle klinische analyses en 

onderzoekersgeest.

De leden van de promotiecommissie: prof. dr. E.T. van Bavel, prof. dr. L. van Bortel, prof. dr. 

J.J.P. Kastelein, prof. dr. B.J.M. Mulder, dr. A.H. van den Meiracker en prof. dr. N. Westerhof wil ik 

hartelijk bedanken voor het lezen en beoordelen van het proefschrift en het plaats nemen in de 

promotiecommissie. Best John, graag wil ik jou en ook Harry bedanken dat ik op ‘jullie’ afdeling 

mijn promotieonderzoek mocht doen, al betrof het niet lipiden of stolling, ik voelde me als 

hypertensie onderzoeker direkt thuis. Het is werkelijk uniek dat jullie zo’n wetenschappelijke 

goede, maar vooral ook gezellige afdeling hebben gecreëerd.

Marianne Cammenga, Beste Marianne, ik weet niet waar ik moet beginnen met je te bedanken 

voor alle honderden visites, duizenden bloeddrukmetingen en talloze bloedafnames die je 
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voor onze studies hebt gedaan. Indrukwekkender nog is dat je het altijd met een lach op je 

gezicht deed. Zonder jouw hulp was dit boekje nog niet half zo dik!

Berend Westerhof. Beste Berend, ik beschouw je als mijn derde co-promotor. Je bent betrok-

ken bij vele studies en jouw (erfelijk belaste) kennis over o.a. wave reflection heeft me enorm 

geholpen. Ik hoop dat we snel weer eens onder het genot van een fles rode wijn en een pizza 

een stuk gaan schrijven.

De volgende mede-provomendi wil ik bedanken voor de zeer prettige samenwerking bij 

verschillende projecten: Olav en Jasper, Onno en Raphaël, Gijs-Jan en Paul, Saskia en Barbara. 

Doordat ik met jullie mocht samenwerken heb ik zo veel unieke ziektebeelden kunnen bestu-

deren. 

De collega’s van het hypertensieclubje: BJ, Gert, Lizzy, Nanne, Inge, Fouad, Daan, Stefan, Astrid 

en Liffert wil ik bedanken voor het meedenken over alle studies en voor de gezelligheid tijdens 

de congressen.

Alle collega’s van het trialbureau, bedankt voor de gezelligheid, potten snoep en hulp met 

de studies. In het bijzonder wil ik Johan en Elsa bedanken, met wie ik vele ochtenden in een 

schemerige kamer metingen heb gedaan.

Studenten Krystien Lieve, Claudette Spaan, Hendrik Best en Niels van der Hoeven bedankt voor 

de hulp bij alle projecten.

Dat de Vasculaire een leuke afdeling was had ik al meegekregen als student, maar dat de 

promotietijd zo’n feest zou zijn! Ik wil alle collega’s van F4 bedanken voor de borrels, feestjes, 

tennisavonden en toernooien en skiweekenden: Traditioneel en geheel terecht begin ook ik 

met Joyce te bedanken, niet alleen omdat ik jarenlang alleen via jouw kamer een glimp van 

buiten op heb kunnen vangen, maar vooral ook omdat je altijd alles regelde! En dan mijn mede-

promovendi (een beetje met het F4 plattegrond in het achterhoofd) Olav, Danny, Hans A, Raaf 

(biertjes in NY), Dirk-Jan, Ward (het ziet er naar uit dat we elkaar weer vaker gaan zien), Geerte, 

Lily, Maartje, Diederik (snel weer onder het genot van een biertje onze ambities bespreken?), 

Ester, Roeland, Remco, Menno, Suthesh, Karim, Corien, Fatima, Marijn, Anne, Hans M, Nadine, 

Frederiek, Carlijne, Anouk, Sara, Brigitte, Aart, Ankie, Andrea, Elise, Josien, Danka, Daan, Fouad, 

en de overige collega’s: Debby, Andrea, Margreet, Pieter-Willem, Saskia, Mieke, Max, Houshang, 

Maud, Paul, Ronne, Sanne, Victor, Kees en Michiel wil ik allen erg danken voor de enorm gezel-

lige tijd die ik op F4 en ver daar buiten heb gehad. En natuurlijk ook mijn huidige jaargenoten 

van de opleiding: Roeland (ben blij dat jij het verzekerbaarheids-project heb opgepakt! ), Reneé 

en Bregje.
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In het bijzonder mijn buren Reneé, Meeike en Katrijn waar ik niet weg was te slaan. Meeike, altijd 

fit en vrolijk, zin in een borrel, sportief en nu ook nog eens een geweldige moeder (wanneer 

gaan we eindelijk weer eens boarden en bier drinken?). Katrijn, vaste tennis en danspartner, 

dank voor de gezellige snackmomentjes en je vriendschap.

En natuurlijk veel dank aan mijn kamergenoten van F4-142. Hoewel het soms wat druk 

was en één telefoon te weinig bleek, kon ik me geen betere plek op F4 (wat zeg ik het hele 

AMC) wensen: Sander, we zaten maar kort samen, maar ik heb vaak en hard met je gelachen; 

Lysette, jij gaf klasse en relaxheid aan onze kamer; Onno, ik waardeer je (soms onnavolgbare) 

humor enorm en ben benieuwd hoe ver jouw gedrevenheid en intelligentie je gaan brengen; 

Annemieke, dank voor je gezelligheid; Ties, jouw briljante gele schoenen zijn een waardige 

afspiegeling van je klasse en gevoel voor humor; en last but not least Nanne, na meer dan 

3.5 jaar aan mijn rechter zijde onderzoek doen onder begeleiding van dezelfde co-promotor 

zijn we nu weer samen in opleiding in ’t Gooi, briljant! Dank voor je gezelligheid en hulp bij 

alles, jouw collegialiteit kent geen grenzen (denk je ook een beetje aan jezelf?). Ik heb er alle 

vertrouwen in dat de goede sfeer op F4-142 door de huidige bewoners, Ties, Paulien, Inge en 

Josien gewaarborgd is.

Mijn (schoon)familie en vrienden wil ik bedanken voor alles wat niets met promoveren te 

maken heeft, maar juist het leven zo de moeite waard maakt.

Mijn paranimfen, Dennis en Pepijn, al jaren twee van mijn beste vrienden, ik ben blij en trots dat 

jullie op deze voor mij bijzondere dag naast me staan!

Lieve mama, samen met papa heb jij me altijd gesteund en ondersteund, veel dank daarvoor. 

Het is bewonderenswaardig hoe sterk en zorgzaam je bent. Je vond het denk ik moeilijk dat ik 

zo druk met mijn promotie bezig was, maar nu heb ik weer tijd! Lieve Lieke, Sander en Jip, ik 

geniet enorm van jullie gezinnetje en laat me graag snel weer verwennen met heerlijk Italiaans 

eten. Sander, heel erg bedankt voor het vormgeven van mijn boekje; meer nog dan het dank-

woord, is het uiterlijk van het proefschrift datgene wat iedereen ziet en bijblijft. Ik ben erg blij 

met het resultaat!

Lieve papa, helaas heb je nooit het eindresultaat van mijn promotie kunnen zien. Ik weet dat 

je trots zou zijn geweest en hoewel ik er eigenlijk niet in geloof, hoop ik stiekem toch dat je 

tevreden op me neer kijkt.

De laatste woorden zijn voor mijn lieve Anne. Ik kan niet onder woorden brengen hoe blij ik 

met je ben en dat doe ik dan ook te weinig. Dank voor je steun, geduld en bovenal liefde. Met 

jou ben ik gelukkig.




