
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Insulin and insulin-like growth factor-I: two of a kind in the development of
cardiovascular disease?

Rensing, K.L.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Rensing, K. L. (2012). Insulin and insulin-like growth factor-I: two of a kind in the development
of cardiovascular disease? [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/insulin-and-insulinlike-growth-factori-two-of-a-kind-in-the-development-of-cardiovascular-disease(94d89fcf-500b-4560-b4c2-9e665c48567d).html


199

Dankwoord

DANk wOORD

Graag wil ik iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van dit 
proefschrift. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen. 
 
Allereerst mijn promotor Erik Stroes. Beste Erik, bedankt dat je een uitstapje naar de 
cardiovasculaire endocrinologie hebt willen maken door mijn promotie traject te begeleiden. 
Jouw betrokkenheid, interesse en de laagdrempeligheid waarmee je te benaderen bent, zijn 
van enorm veel waarde voor mij geweest. Ik bewonder de hoeveelheid energie, enthousiasme 
en gedrevenheid die jij hebt en weet over te dragen op je promovendi. 

Mijn co-promotores Marcel Twickler en Jan von der Thüsen. Marcel, dankzij jou heb ik tijdens 
mijn studie geneeskunde twee fantastische stages in Parijs kunnen doen. Ik ben enorm blij dat 
je me daarna naar de Vasculaire Geneeskunde hebt gehaald. Jouw gedrevenheid, creativiteit 
en translationele manier van denken hebben me gestimuleerd en hebben bijgedragen aan 
de diversiteit van dit proefschrift.
Jan, ik vind het geweldig dat, wat ruim vier jaar geleden begonnen is als een klein 
samenwerkingsverband, uitgegroeid is tot grote betrokkenheid bij de vele projecten waarin je 
me begeleid hebt. Wat was het fijn dat jouw reacties op mijn vragen altijd snel, to the point en 
duidelijk waren. Ook in Engeland bleef je betrokken en was er altijd tijd voor brainstormsessies 
of het beoordelen van coupes.

Graag wil ik ook de leden van de promotiecommissie, prof. dr. J.A. Romijn, prof. dr. J.B.L. 
Hoekstra, prof. dr. P.M.M. Bossuyt, prof. dr. V.W.M. van Hinsbergh, prof. dr. M.J.A.P. Daemen, 
en prof. dr. E.A.L. Biessen hartelijk bedanken voor het lezen en beoordelen van dit proefschrift 
en het plaatsnemen in de promotiecommissie.

Hoewel ik promoveer bij de Vasculaire Geneeskunde, heb ik de meeste tijd doorgebracht in 
laboratoria van andere afdelingen en in andere ziekenhuizen, verspreid over het land.

De eerste anderhalf jaar van mijn promotie heb ik voornamelijk doorgebracht bij de afdeling 
biochemie, onder leiding van Carlie de Vries. Carlie, doordat je me het gevoel gaf dat ik 
onderdeel uitmaakte van jouw onderzoeksgroep heb ik me altijd heel welkom gevoeld. In jouw 
lab heb ik mijn eerste experimentele stappen gezet, met hulp van Jasper, Anita en Mariska. 
Ik vind het mooi dat ik mijn promotieonderzoek uiteindelijk heb kunnen afsluiten met een 
gezamenlijk artikel!

Vanuit de biochemie stapte ik over naar de afdeling pathologie, waar ik de kleuringen in eerste 
instantie had uitbesteed aan een studente. Felicia, vanaf het begin af aan vond ik je al een top-
student! Je hebt niet alleen enorm veel werk verzet, maar je dacht ook mee over de inhoud 
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en bracht veel enthousiasme en vrolijkheid mee. Ik ben je werk na je vertrek nog meer gaan 
waarderen toen ik ineens alle kleuringen zelf moest opzetten en uitvoeren. 
Gelukkig bleef Chris van der Loos zeer betrokken en leerde mij alle “ins and outs” van de 
immunohistochemie. Chris, jouw kennis op het gebied van dubbelkleuringen en spectral 
imaging is enorm. Bedankt voor je duidelijke uitleg, tijd en een goede samenwerking.

De eerste helft van mijn promotietijd heb ik ook veel tijd doorgebracht bij de afdeling fysiologie 
van het VUmc. Victor van Hinsbergh en Pieter Koolwijk, bedankt voor deze samenwerking 
en het meedenken bij het interpreteren van de resultaten. Ester, jou wil ik in het bijzonder 
bedanken voor alle angiogenese experimenten die we samen gedaan hebben. Het was 
heerlijk om experimenten te doen die lukten en mooie consistente resultaten opleverden! 
Jouw gedegen manier van werken, voorbereiding en betrokkenheid hebben daar zeker aan 
bijgedragen. 

Bij de afdeling Experimentele Cardiologie in het UMC Utrecht heb ik mij bezig gehouden met 
het kwantificeren van vaatjes in endarteriëctomie materiaal. Guus van Lammeren en Aryan 
Vink wil ik graag bedanken voor hun hulp hierbij en het beschikbaar stellen van materiaal uit 
de ATHERO-EXPRESS.

De laatste 2 jaar reisde ik af naar het LACDR in Leiden. Johan Kuiper, ik wil je bedanken voor de 
geboden gastvrijheid en de hartelijkheid waarmee ik ontvangen ben. Ilze en Saskia, wat heb ik 
ontzettend veel geleerd van jullie! Bedankt dat jullie je kennis, expertise en tijd hebben willen 
inzetten voor mijn projecten. Hierbij deden jullie het telkens overkomen alsof alles een kleine 
moeite was, terwijl jullie in werkelijkheid enorm veel werk verzet hebben. Daarnaast heb ik 
ook genoten van de goede sfeer op de afdeling, de gezellige momenten aan de koffietafel, en 
het uitwisselen van kinderanekdotes.

Tussendoor werkte ik met Barbara Hutten van de afdeling Klinische Epidemiologie, Biostatistiek 
en Bio-informatica aan het pharmo-project. Barbara, bedankt dat je deze moeilijke puzzel (want 
dat was het toch wel echt) met me hebt willen oplossen. Vele uren hebben we samen achter 
de computer doorgebracht. Jij liet vervolgens de syntaxen vaak ’s nachts thuis draaien omdat 
het runnen zo lang duurde. Ik heb enorm veel waardering voor alle tijd die je aan dit project 
besteed hebt. Ook Koos Zwinderman wil ik bedanken voor de betrokkenheid bij dit project.

I also owe many thanks to Sally Ricketts, Elizabeth Young, Matthijs Boekholdt, Manjinder 
Sandhu, and all other investigator of EPIC-Norfolk study for the collaboration on IGF-I, IGFBP-3, 
genetic variants and cardiovascular disease.

Verder gaat mijn dank uit naar alle mede-auteurs die hierboven niet genoemd staan.
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Ook wil ik alle stafleden en arts-onderzoekers van de Diabetesgroep bedanken voor hun 
gastvrijheid bij de lunch, de inhoudelijke adviezen en de gezelligheid!

Hoewel het vergaren van data dus vooral elders plaatsvond, lag mijn basis op F4, bij de 
Vasculaire Geneeskunde. De echte spil van deze afdeling is natuurlijk Joyce! Joyce, wat ben 
je geweldig! Het lijkt alsof je nergens je hand voor omdraait; congressen, ski-tripjes, je regelt 
het allemaal met hetzelfde gemak. Bedankt voor al je hulp en je bijdrage aan de goede sfeer 
op de afdeling (en op menig feestje en borrel!).

De (ik heb even geteld) 55 arts-onderzoekers met wie ik op F4 gezeten heb, wil ik ook bedanken 
voor de geweldige tijd die we samen gehad hebben. Tussen al het gezwoeg door in onze 
cubicals bleef er gelukkig ook tijd over voor een ‘break’ op het voetenplein, een borrel in de 
CRIB met bier dat over de datum was of werd er een reden verzonnen om met z’n allen in ‘het 
zitje van Mieke’ te gaan zitten (niet door iedereen altijd even gewaardeerd). 
Ook al was het soms zwaar (ik zie ons in een AMC T-shirt in de BONI staan of ’s ochtends 
vroeg bij een Pfizer update symposium), het was vooral een hele leuke tijd. Het voelt als 
een voorrecht dat we telkens in groten getale naar congressen af konden reizen (athans, de 
meesten van ons ;-)), of met z’n allen in het vliegtuig konden stappen voor een skiweekend. 
Het laatste congres in Sydney was de ultieme afsluiting. Vooral de ‘road-trip’ met Aart, Ties 
en Ruud, waar we zeer moeilijke keuzes hebben moeten maken en een hilarisch verblijf in the 
Rydges hebben gehad… Ik heb nu al zin in de volgende rooftop-borrel!

Bas, Renée en Meeike, jullie wil ik in het bijzonder noemen. Bas, onze vriendschap die de 
afgelopen jaren ontstaan is, is me zeer dierbaar. Gelukkig heb ik binnenkort weer tijd voor 
een biertje! Renée, op de 4m2 van F4-143 hebben we veel wel en wee gedeeld, zowel werk 
gerelateerd als daarbuiten (met de deur open, of met de deur dicht ;-)). Je was een super 
kamergenoot en ik ben blij dat we nog steeds contact hebben. Meeike, met jou als opvolger 
van Renée heb ik het zeker getroffen. Ook al was ik veel in Leiden, als we allebei op F4 waren, 
was het altijd gezellig en was er genoeg te bespreken. Bedankt voor de fijne tijd en ik kijk er 
naar uit je in het VUmc te zien!

Natuurlijk wil ik ook alle stafleden van de Vasculaire Geneeskunde bedanken en ook de 
medewerkers van het lab op G1. Ook al was ik weinig op het Vasculaire lab aanwezig, toch 
waardeer ik het dat ik met vragen of hulp altijd bij jullie terecht kon. 
Voor een arts-onderzoeker bij de Vasculaire Geneeskunde was ik ook weinig op het trialbureau 
te vinden. Desalniettemin waren de momenten dat ik er was altijd erg gezellig en was het leuk 
weer even bij te kletsen. Vooral Linda en Jet wil ik bedanken voor de goede samenwerking 
in de ‘Roche-FMD’. 
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Dan mijn paranimfen. Lieve Q, EBCR-partner, buurvrouw op F4, vaste hotelkamergenoot, maar 
bovenal goede vriendin. Samen zaten we in hetzelfde schuitje, ieder op ons eigen hormoon-
eilandje binnen de afdeling. Wat was het fijn dat we elkaar altijd zo goed begrepen en elkaar 
op het juiste moment konden oppeppen! Bedankt voor je vriendschap en ik ben superblij dat 
je me terzijde wilt staan.
Lieve Eef, wat was het fijn dat jij ook in het AMC werkte en dat we elkaar te allen tijde voor de 
kleinste dingen konden bellen. De vele uren die we op het voetenplein hebben doorgebracht 
met evaluaties, geklaag, peptalks en het krijgen van nieuwe inzichten, zijn me heel dierbaar. 
Daarnaast ben ik je natuurlijk ook eeuwig dankbaar voor je assistentie bij mijn proefjes! Goed 
dat je er was! (en zal zijn ;-))

Vrienden, vriendinnen, jaarclub en ‘de meisjes’. Dank voor jullie belangstelling en gezellige 
afleiding buiten werktijd. 

Nieuwe collega’s van de microbiologie in het VUmc, wat ben ik blij dat ik in zo’n leuke groep 
terecht gekomen ben. Bedankt voor jullie interesse, medeleven en begrip de afgelopen 
maanden. Ik kijk er echt naar uit om dadelijk alle tijd te hebben om me helemaal te storten 
op de microbiologie.

Mijn schoonfamilie wil ik ook graag bedanken voor hun interesse en betrokkenheid. Maarten, 
ik vond het fijn dat je met me meegedacht hebt, kritische vragen hebt gesteld, en dat je met 
me meeleefde. Onze gesprekken hebben me meer inzicht gegeven in het hele proces van 
promoveren.

Lieve papa en mama, bedankt dat jullie me altijd gestimuleerd en gesteund hebben, maar 
ook dat jullie me vrij gelaten hebben in het maken van mijn eigen keuzes. Lieve Olivier, broer 
plus. Zo lang ik me kan herinneren ben jij er voor me geweest. Onze band is onvoorwaardelijk 
en voor altijd! IJsboerderij… 
Laurine en Carel, wat fijn dat jullie voor zoveel vrolijkheid zorgen!

Tot slot wil ik de twee belangrijkste mannen in mijn leven bedanken. Lieve Quirijn, wat een feest 
dat je er bent! Lieve Jasper, bedankt voor je onvoorwaardelijke steun en inlevingsvermogen. 
Met jou ben ik gelukkig en ik heb zoveel zin om samen met jou verder de toekomst in te duiken!
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