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En dan eindelijk het onderdeel waarop iedereen zit te wachten....

Promotieonderzoek is zo veel meer dan hetgeen in dit proefschrift terug te vinden 

is. Het is een periode waarin je zoveel nieuwe en boeiende mensen leert kennen: de 

slimste experts, de beste vrienden, maar soms ook de wannabees en ellebogers. Een 

periode waarin je eindelijk eens voor je werk mag reizen van Sydney via Hongkong naar 

Genève en Key West. Een periode waarin losse getallen in een database uiteindelijk 

veranderen in je eerste Pubmed citatie. Een periode waarin je jezelf opwerkt tot 

wereldexpert in jouw eigen kleinste onderzoeksniche. Een periode waarin je leert hoe 

hard of juist zacht evidence-based medicine kan zijn. Qua tijd een korte periode, maar 

wel een die de rest van je carrière zal kleuren. Mijn leraar biologie, Frank Icke, vond 

het maar niks dat ik geneeskunde ging studeren, omdat er dan een “wetenschapper 

verloren zou gaan”. Onzin, dokter en wetenschapper is juist een ideale combinatie.

Promoveren bij de vasculaire geneeskunde is net als spelen voor Ajax. Gogme, 

ambitie, regelneverij, glitter & glamour en de wetenschap dat je stiekem toch gewoon 

de beste bent. Hoe leuk het ook is om dergelijke hoogdravende kreten te slaken, 

belangrijker is het om nooit in die onzin te geloven. Lekker veel cynisme en zelfkritiek 

geven een beter wereldperspectief; de les die Ajax ons nu wellicht het beste leert. Toch, 

als ik één ding geleerd heb op deze afdeling, dan is het wel dat met wilskracht en enige 

inventiviteit misschien wel alles mogelijk is. 

Ter afsluiting van dit proefschrift wil ik enkele mensen hieronder persoonlijk 

bedanken. Mocht je jezelf er niet tussen vinden.: sorry.... 

Allereerst Saskia Middeldorp, mijn co-promotor en meest directe begeleider. 

Reeds bij het sollicitatiegesprek was er gelijk een goed gevoel wat mij snel heeft 

doen toezeggen en daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik vind het geweldig hoe jij een 

ambitieuze carrière weet te combineren met een baan als moeder van drie. Werken 

en leven in het hoogste tempo, deadlines om de AIO een beetje extra te duwen. Soms 

streng, maar altijd met een charmante glimlach. Ik waardeer het zeer dat ik altijd bij 

je terecht kan; weekenden en avonden, thuis, mobiel of gewoon op het werk. Onze 

samenwerking heeft die heerlijke onderzoeksperiode kleur en inhoud gegeven. 

Harry Büller, mijn promotor.

Waarde Harry, jij bezit het talent om altijd iedereen aan boord te krijgen en te houden. 

Na gesprekken met jou is iedereen direct gemotiveerd en lijkt de werklast altijd – 

minstens eventjes – overzichtelijk en uitvoerbaar. Ondanks dat je wel altijd op de 
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hoogte was, was jouw betrokkenheid bij mijn projecten vaak indirect. Des te leuker 

was het om een op een samen te werken aan het zijproject van de kuitenknijpers.

Leden van mijn commissie. 

Marcel Levi, de zelf uitgeroepen Robbie Williams van de stolling. Onze samenwerking 

was vaak een van logistieke aard: jij de financier, ik de regelaar. Alles is mogelijk, van 

wintersportweekenden tot 10.000 groene bandjes uit een obscure Chinese fabriek. 

Frits Rosendaal, met enige afgunst, maar tevens ook genot, hoor ik elke keer weer 

hoe jij complexe methodologie weet terug te brengen tot de heldere fundamenten. 

Jouw Leidse invloeden gaan de hele wereld over en ik ben blij er ook een deel van mee 

te hebben gekregen. 

Hein Muller, ik ben vereerd dat jij als mijn huidig opleider zitting hebt genomen 

in deze commissie. Jouw hart voor “jouw assistenten” zijn een voorbeeld en maken 

Lokatie Blaricum tot een warm nest waar ik met plezier mijn opleiding volg. 

John Kastelein, jij hebt altijd als eerste door of iets potentieel heeft of niet. Jij en 

Harry schrijven het spoorboekje voor de immer langer wordende en onstuitbare trein 

van de vasculaire geneeskunde, da’s toch knap. 

Joost Hoekstra en Joris van der Post, veel dank voor het kritisch bestuderen van mijn 

proefschrift. 

Ik zie uit naar, maar toch ook op tegen, jullie aller oppositie.

Veel dank ook aan de bevriende onderzoeksgroepen die zo hard bijgedragen hebben 

aan de studies van dit proefschrift. Harry Koene en Mandy Lauw  van de haematologie 

(toch best een fraai projectje geworden moet ik zeggen) en Stef Kaandorp namens 

de gynaecologen. De Groningse Garde: Jan van der Meer, Willem Lijfering, Marlène 

van de Poel, Nienke Folkeringa, Nic Veeger, Marja Voskuijlen en Inge Paas. Karly 

Hamulyák, Martin Prins en Jeanine van Suijlekom uit het Bourgondische Maastricht. 

Carine Doggen en Suzanne Cannegieter van het Leidse. Tenslotte Jan van Mourik en 

Carel Eckmann van Sanquin. 

De geneeskunde studenten wiens bijdrages cruciaal zijn geweest in de totstandkoming 

van diverse studies: Jos Reijnders, Margreet Teune, Alexander van Wulfften-Palthe en 

Nicole Krekel. Ik voelde me vaak schuldig over de noeste en soms vervelende klussen 

die jullie voor me deden, maar ik ben jullie zeer erkentelijk. Zonder jullie was het nooit 

gelukt.

De collega’s van F4: Max Nieuwdorp (mis ons geroddel), Kopse Kant Keller 

(langlaufen op Schier, wat een feest), Ward van Beers (onzettend koppig, beetje gek, 

maar vooral uitstekend congres genoot), Nadine Reyn-Gibson (treur nog steeds om de 
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dag dat je F4-139 verliet...), Danny Cohn (kon ook niet anders dan dat mijn opvolger net 

zo’n regelneef moest zijn), Melchior Nierman (fraaiste Engelse accent ooit en gezegend 

met een heerlijk aanstekelijk enthousiasme), Frederiek van Doormaal (we’ll always 

have Paris), Leidse sleuteltjes Saskia Kuipers (heb mijn vriendin aan jou te danken) en 

Anja Schreijer (fraai toeval dat ik zonder jou dit proefschrift nooit had geschreven), 

Maaike Söhne (heerlijk fel gebekt, kan erg goed bekvechten met bazen), Iris Wichers 

(sorry dat de muziek soms wat hard stond), Ivan Bank (mijn voorganger en grenzeloos 

bereid om met alles te helpen, veel dank daarvoor!), Hans Avis (deze vis is glad als een 

aal), Sanne van Wissen (meester editor) en Anouk van der Graaf (na de studie zelfs 

nog gezamenlijk gepromoveerd). Verder nog een schier onuitputtelijke lijst: Roeland, 

Marijn, Triple R (Radjesh, Raaj, Rakesh), Wim, Sander, Remco, Maud, Geerte, Esther, 

Renee, Lysette, Fatima, Karim, Nanne, Bas, Marnix, Clara, Roel, Carlo, Kees, Dahlia, 

Marcello, Alessandro, Frederico, Sara, Bert-Jan, Mieke, Erik, PW, Twickler en Victor. 

Wie denkt dat dat niet past op één verdieping onderschat andermaal de creativiteit 

van de vasculaire!

De dames van de logistieke ondersteuning, van de koffie, van alles eigenlijk waarbij 

je hulp nodig hebt: Joyce Jansen, Marianna Veendorp, Agnes Vree, Andrea Schmitz en 

Debbie Bus. Jullie zijn het smeermiddel van de vasculaire machine.

Erik-Jan van den Dool en Joost Meijers. Jullie hielpen een klinisch stolloloog het 

geheel begrijpen vanuit de hardcore biochemie van stollingsfactoren en labassays. De 

oneindige overlegjes waren een groot genot en altijd leerzaam. Ook een groot woord 

van dank aan de medewerkers van jullie laboratoria die zo vaak bereid waren om deze 

labkluns te helpen: van Beethoven tot kuitenknijpers en anti-Xa curves.

De collega’s van het trialburo: Trees Groenveld, Mia Muller, Jantje Visser, Belia 

Rekké en in het bijzonder Liesbeth van Huizen. Jullie ondersteuning in alle studies zijn 

cruciaal, onmisbaar en vrijwel altijd prettig.

De mensen naast het werk die het leven zoveel leuker maken. Te beginnen met een 

excuus aan de karrenvracht vrienden, zowel geneeskunde als niet-geneeskunde, die ik 

het laatste jaar beduidend minder heb gezien wegens deze dubbele baan; we maken 

het goed! Helden van Fuwangtian, Zaalterdagvoetballers en Heren van ABN: jullie 

zorgen ervoor dat ik niet rond word en dichtslib. Het blijft een genot en ik hoop dat 

alle gewrichten het nog lang vol houden.

Al mijn collega’s uit het Gooi: mede-assistenten, bazen, verpleging. Blaricum ademt 

de charme van de periferie. Iedereen kent elkaar, ongeacht het specialisme en de 
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sfeer is gewoon goed. Kortom, een zeer prettige omgeving om het eerste deel van 

de opleiding door te brengen. Frans Jozef Jacobs, wat een vreselijk nieuws. Heel veel 

sterkte de komende periode.

Mijne beide nymfen.

Joppe Hovius; reeds vanaf het eerste begin was het voor mij duidelijk dat jij mijn 

paranymf moest worden. Samen in de practicumgroepen, mede-internerd en mede-

onderzoeker. Vriendschap zonder voorwaarden, ook al zie je elkaar soms eens wat 

minder, dat vind ik gaaf.

Martijn Bakker. Tinus, waarde vriend, blije positivist, ik ben zeer verrukt dat jij mijn 

team versterkt. Het is een goede zaak dat ze nog geen plekje voor je hadden bij de 

kinders, deze tussenperiode heb je veel meer aan.

Bereidt jullie goed voor, het wordt vast een mooie dag en als ik het niet meer weet, 

stift ik ‘m door.

Pa & ma: ik weet niet goed wat te zeggen, want elk dankwoord schiet te kort. Ik leun 

eigenlijk al mijn hele leven op jullie steun die altijd en onvoorwaardelijk aanwezig is. Ik 

weet niet wat ik meer te wensen heb.

Liefste Regje, uiteraard zijn mijn laatste woorden voor jou. Het leven is zoveel mooier 

met jou erbij en ik geniet elke dag van je warme liefde. Ook jouw laatste loodjes komen 

eraan en ik zal apetrots zijn wanneer ik je straks van het schavot mag begeleiden.
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