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Dank(a)woord

Bij het zien van dit dankwoord zult u misschien denken dat deze buitenproportioneel is. Dat klopt. 

Na bijna 3 jaar onderzoek weet ik namelijk één ding zeker: de eer die het dankwoord toekomt is 

buiten alle proporties! Het is het eerst en meest gelezen hoofdstuk. Het is tevens het enige hoofdstuk 

dat ik helemaal alleen heb geschreven. Voor de andere hoofdstukken heb ik hulp gehad van velen. 

Sommigen waren direct betrokken bij het onderzoek, sommigen indirect door er simpelweg ‘te 

zijn’. Een aantal wil ik graag bedanken:

Mijn promotoren prof. dr. H.R. Büller en prof. dr. D.P.M. Brandjes. 

Beste Harry: charisma, elan, visie, gedrevenheid, groot gevoel voor humor en een vaderlijke toon 

zijn woorden waarmee ik jou zou omschrijven. Ook al sprak ik je niet elke week, als ik je nodig 

had was je daar en wist jij op een razendsnel tempo de, in mijn ogen, grote obstakels uit de weg 

te nemen. Ik heb ontzettend veel respect voor de manier waarop jij een afdeling als de vasculaire 

geneeskunde draaiende weet te houden en iedere promovendus een persoonlijke aanpak biedt. 

Beste Dees, jij bent de Godfather van het Slotervaartziekenhuis met een tomeloze inzet voor zowel 

het ziekenhuis als jouw assistenten. Je Don Corleone-achtige stemgeluid dragen eraan bij dat er 

naar je geluisterd word. Toegegeven, ik moest wel even wennen aan je soms onorthodoxe manier 

van communiceren, maar niemand kan zo mooi en boeiend vertellen als jij en je brengt sfeer bij 

iedere vergadering, overdracht of overleg. Dees, ook al ben je een kersverse professor, voor mij 

ben je nu al een klassieke; je bent intelligent, scherp en uitzonderlijk bedreven in het leggen van 

verbanden die niemand anders ziet. Uit jouw onuitputtelijke bron van ideeën is de inspiratie voor 

dit boekje ontstaan en zonder die ideeën had ik hier niet gestaan.

Harry en Dees, ik wil jullie beide danken voor de ondersteuning en het vertrouwen dat jullie me 

hebben gegeven. Jullie vormen voor mij het levende bewijs dat een internist absoluut niet saai hoeft 

te zijn en dat mannen, zelfs professoren, misschien nooit helemaal volwassen worden.

Dr. V.E.A. Gerdes en dr. B. van Zaane. Ik ben ervan overtuigd dat ik het niet beter had kunnen treffen 

dan bij jullie. Victor, jij bent een co-promotor met de nadruk op motor. Jij bent de drijvende kracht 

achter dit boekje en het is bijna onmogelijk om mijn dank in woorden samen te vatten. Ik bewonder 

je bevlogenheid, je oprechtheid en het vermogen om altijd nét een beetje verder te kijken. Je geeft 

je promovendi de vrijheid voor zelfontplooiing en zelfvertrouwen. Hoe druk jij het ook had, je 

maakte altijd tijd vrij, zelfs tijdens een drukke poli en in je vrije weekenden thuis. Behalve een 

wetenschapper ben jij ook een echte clinicus en word je door zowel patiënten als de co-assistenten 

en arts-assistenten op handen gedragen. Dank voor de begeleiding en de leerzame en fijne tijd!

Bregje, wat heb ik het getroffen met jou als voorganger en co-promotor! Als trouwste lezer van jouw 

proefschrift dank ik je voor je altijd nauwgezette correcties en eerlijke mening. Niemand werkt 
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zo perfectionistisch als jij. Jouw kritische blik, uitzonderlijke schrijftalent in combinatie met zeer 

toegewijde (en gezellige) begeleiding heeft de inhoud van dit proefschrift naar een hoger niveau 

getild. Jij wordt eerst een hele lieve moeder en later een briljante professor, dat weet ik zeker. 

Leden van de promotiecommissie; prof. dr. J.A Romijn, prof. dr. E. Fliers, prof. dr. S. Middeldorp, 

prof. dr. H ten Cate en prof. dr. P.H. Reitsma wil ik hartelijk danken voor het beoordelen van mijn 

proefschrift en de bereidheid zitting te nemen in de commissie.

Prof. dr. S. Middeldorp en Prof. dr. S.C. Stroes. Beste Saskia, als superwoman van de afdeling ben jij 

een voorbeeld voor velen. Je combineert klinisch werk, begeleiding van promovendi, 3 kinderen, 

hardlopen en uiterlijke verzorging waarmee de vraag bij velen rijst ‘How does she do it?’. Ik vind het 

leuk dat jij deel uitmaakt van de promotiecommissie. 

Beste Erik, jouw wetenschappelijke enthousiasme, eeuwige positiviteit en energie werken 

aanstekelijk. Ik wil je danken bij je hulp bij het realiseren van de Torrent trial waarbij je zelfs je 

eigen kinderen inschakelde om de data binnen korte tijd verwerkt te hebben.

Prof. dr. J.C.M. Meijers. Joost; humoristisch, betrokken, kritisch en complimenteus. Dat ben 

jij. Ik heb ontzettend veel van je geleerd. Je hebt de gave om zeer complexe zaken voor ons, de 

artsonderzoekers, begrijpelijk te maken. Niet voor niets is iedereen altijd blij als jij onderwijs geeft 

en zijn je quizvragen een mix van ingewikkelde stollingsvragen en Brabantse humor. Ook de mensen 

op jouw lab wil ik bedanken. Wil, Marian en Lucy. Ik heb jullie de laatste maanden volgestopt met 

bakjes citraat, waarbij jullie soms creatief moesten omgaan met het materiaal. Ontzettend fijn dat 

jullie zo meedachten bij de keuzes die moesten worden gemaakt over de bepalingen.

De Leidse enclave. Prof. F.R. Rosendaal, dr. S.C. Cannegieter, dr. O.M. Dekkers en Jan Debeij. Professor 

Rosendaal, beste Frits, dank dat je mij de mogelijkheid hebt gegeven om als gastmedewerker op de 

afdeling Klinische Epidemiologie in het LUMC de kneepjes van de epidemiologie te leren. Olaf, als 

epidemioloog-endocrinoloog mét verstand van stolling was jij voor mij een vaak gebruikte hulplijn 

waarbij je niet alleen razendsnel reageerde, maar ook meedacht, meerekende, uitleg gaf en diverse 

manuscripten voorzag van nuttig commentaar. Suzanne, dank dat je mij onder jouw vleugels hebt 

opgenomen. Niet alleen heb jij mij geholpen met methodologische en epidemiologische kwesties, jij 

zorgde ook voor de gezellige en warme sfeer op de afdeling en op het NVTH ieder jaar. 

Beste Jan, dank voor de gezellige samenwerking, ik denk dat we samen iets heel moois hebben 

neergezet. Samen met jou en Bob was de NVTH elke keer weer een feestje! Ik wens je heel veel 

succes met het afronden van je promotie en met je opleiding! 

Dr. A. Squizzato and E. Romualdi. Dear Alessandro and Erica, in the past years I have got to know 

you as very loyal, enthusiastic and reliable colleagues with great ideas! Thank you for the fruitful 
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collaboration, also Luca Galli and the endocrinologist of the hospital in Varese, Italy. I have really 

enjoyed working with you!

Dr. L. Bax. Beste Leon, dank voor je statistische bijdrage aan hoofdstuk 16 en voor de tijd die je nam 

om deze aan mij uit te leggen via mail en skype vanuit Amerika. 

Prof. dr. Ton de Boer, dr. Patrick Souverein, en Christof Majoor. Dank voor de prachtige data, het 

meedenken en voor het helpen oplossen van de ethische kwesties. Het is ons gelukt! 

Prof. Ramzi Ajjan and Jonathan Hooper. It has been a pleasure working with you! The opportunity 

to study fibrin clot formation ex vivo in thyroid disorders has been the cherry on the pie. Ramzi, 

thank you for the email ‘hotline’. There is no professor (at least not in the Netherlands) that answers 

emails as quickly and thoroughly as you do.  

Alle co-auteurs die hebben bijgedragen aan de grootste klus, de ‘Reminiscence study’, wil ik heel 

hartelijk danken voor jullie hulp en interesse in mijn promotie. Het is het bewijs dat zelfs een klein 

landje als Nederland grootse resultaten kan behalen wanneer je samenwerkt. Pieter Stehouwer, 

Barbara Verheij en Suzanne Timmermans van Novo Nordisk en de endocrinologen Prof. Eric Fliers, 

dr. Peter Bisschop en dr. Gerrit van den Berg, wil ik bedanken voor de begeleiding tijdens mijn 

eerste grote congres in Boston waar ik mijn eerste mondelinge presentatie hield. Gerrit, dank dat ik 

deze resultaten ook op het neuro-endocrinologie symposium mocht presenteren en nogmaals mijn 

excuses voor het in het water vallen van het zeiltochtje in Boston!

Het doen van onderzoek in twee ziekenhuizen heeft als voordeel dat het peloton collega’s en ex-

collega’s enorm is geweest. Met het risico dat ik niemand over het hoofd zie, wil ik toch een poging 

wagen iedereen te bedanken: 

Mijn collega’s in het Slotervaartziekenhuis. Marein en Floor, samen met jullie heb ik de laatste 

maandjes lopen stressen op het kleinste kamertje van het Slotervaart. Ruggetje ruggetje voerden 

we vele gesprekken, soms vakinhoudelijk, vaker niet, en waren we een (h)echt teampje. Patrick; 

lieve Pats, wat heb ik veel uurtjes met jou samen doorgebracht! Jij bent een van de beste artsen in 

opleiding die ik ken ondanks jouw eeuwige onterechte onzekerheid. Achter die keurige correcte 

houding, bleek niemand zo goed te kunnen gallen als jij waarbij je bleef lachen ook al kon je 

wel janken. Ook heb jij er, meestal weinig subtiel, voor gezorgd dat mijn BMI binnen de perken 

is gebleven ondanks het zittende beroep van arts-onderzoeker. Mohamed, dank voor je oprechte 

interesse en vrolijke noot. Ik wil je heel veel succes wensen met het afronden van het onderzoek. 

Funda en Maaike ook jullie veel succes in de toekomst!

Ook zijn er een aantal andere mensen binnen het Slotervaartziekenhuis die ik wil bedanken. 

Dr. J.W. Mulder, beste Jan-Willem, dank voor je begeleiding tijdens mijn oudste coschap. Dank ook 
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voor het vertrouwen die je in mij stelde door na enkele weken al de eerste-hulp pieper in mijn zak 

te duwen. Ook bood je me de kans om de 20 weken oudste coschap naar eigen inzicht in te vullen 

door uitstapjes te maken naar de longgeneeskunde, cardiologie, dermatologie en de MDL. 

Marcel Soesan, jou wil ik danken voor je hulp bij het schrijven van mijn eerste publicatie in het 

Nederlands Tijdschrift voor de Hematologie waarbij je menigmaal (en soms tevergeefs) op de rem 

moest trappen. Ook de andere internisten, Hans-Martin Otten, Eric van Gorp, Saskia Vrouenraets, 

Fanny Lauw, Eelco Meesters, Koen de Heer die samen zorgen voor de kenmerkende leuke sfeer op 

afdeling 9B! 

Het laboratorium in het Slotervaartziekenhuis. Dennis Poland, ik leerde je eerst kennen 

toen je werkzaam was bij de Atal en later als klinisch chemicus van het laboratorium in het 

slotervaartziekenhuis. Jouw enthousiasme voor het onderzoek en je behulpzaamheid zijn een 

leuke nieuwe impuls voor het ziekenhuis. Lies, Yvonne, Natasja en Huib wil ik bedanken voor jullie 

(logistieke) hulp, voor de ‘belletjes’, en voor de gezelligheid!

De dames van de polikliniek interne. Jullie behulpzaamheid bij de veelal onervaren assistenten is 

enorm fijn. Rita, dank voor de gezellige praatjes, de kopjes thee en je interesse.

Derk-Jan Vlasblom, heerlijke zuster, jij bent one-of-a-kind! Jij heb mij zo vaak zo aan het lachen 

gemaakt! Die dag op de boot van jou en Charles was een feestje, dankjewel voor het nog leuker 

maken van mijn onderzoekstijd in het Slotervaart!

Henk, de ‘stem’ van het Slotervaart. Wanneer ik vanuit het AMC naar het Slotervaart belde, kreeg ik 

altijd weer het gevoel alsof ik even thuis kwam. Jouw interesse in waar ik mee bezig was en de leuke 

korte praatjes waren een welkome afwisseling van de dagelijkse bezigheden. Jij staat zo ontzettend 

positief in het leven en daarmee vorm je een inspiratie voor velen.

Winnie Schats, dank voor je hulp bij het zoeken van artikelen. Je bent werkelijk onmisbaar voor 

het ziekenhuis en met jouw snelle creatieve manier van zoeken ving ik nooit bot. Daarbij wil ik ook 

Nico bedanken die ook altijd klaar staat om ons arts-onderzoekers te helpen bij het verzamelen 

van artikelen.

Jacqueline en Winnie, de motoren van de Interne Geneeskunde. Jullie zijn werkelijk altijd bereid om 

te helpen, zelfs wanneer jullie druk zijn. Daarnaast zijn jullie oprecht geïnteresseerd in waar wij als 

arts-onderzoekers mee bezig zijn. Dankjulliewel!

Jerry Muller en de jongens van de postkamer. Jullie hebben een hele middag met drie man geholpen 

om mijn proefschrift te printen voor de leescommissie en aangetekend te verzenden alsof het de 

normaalste zaak van de wereld was. Brian bedankt voor je spannende verhaal die ik mocht lezen 

tijdens het printen!

De mensen van de ICT. Jullie staan altijd klaar voor ons om te helpen bij technische paniekmomentjes. 

Dank voor jullie geduld en kunde!
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En dan de dames van de researchpoli Olga Ternede, Monique de Rijk, Henny Snelders, Marion 

Doodeman en Nanda de Groot. Olga, Monique en Marion, met jullie heb ik het meeste samengewerkt. 

Het is voor jullie niet altijd makkelijk om je staande te houden tussen het ‘geweld’ van de vele 

industriestudies, de wensen en karakters binnen het ziekenhuis en het samenwerken met arts-

onderzoekers die hun prioriteiten elders hebben liggen. Ik vind het bewonderenswaardig hoe jullie 

dit toch elke keer weer doen, met een heleboel Amsterdamse humor. 

En dan wil ik in het bijzonder een woordje richten aan Olga. Lieve Ol, ‘het kost een paar queries, 

maar dan heb je ook niks’, een van de waanzinnige teksten waarmee je mij iedere keer weer aan het 

lachen maakte. Even een handtekening bij je zetten werd steevast een half uur gezellig kletsen over 

van alles en nog wat (het bekende ‘praatje prut’). Ook de high-teas en het bezoekje aan een door 

jou gevonden uitverkoop toen men dacht dat we moeder en dochter waren, was reuze gezellig. Blijf 

wie je bent, je bent een prachtig mens!

Mijn collega’s in het AMC op F4: Joyce, Ties, Maaike, Inge, Niels, Joost, Daan, Fouad, Aart, Marjet, 

Roeland, Meeike, Nanne, Danny, Bas, Andrea, Sophie, Maurits, Ester, Maartje, Hans, Lilly, Diederik, 

Brigitte, Sara, Anne, Suthesh, Onno, Carlijne (snel weer een citroen merengue taartje!), Mandy, 

Corien, Loek, Fleur, Elise, Barbara, Whitney, Ankie, Ronne, Kees, Michiel, Rogier, Mathilde, Stefano, 

Nanet, Josien, Paulien, Katrijn, Olav en Renée. 

Joyce, jij bent niet alleen van onschatbare waarde voor de afdeling, maar ook nog eens een gezellige, 

koffiedrink-, feest- en shopmaat! Andrea, jammer dat je er vandaag niet bij kunt zijn, maar ik 

vind het heel stoer dat jij als een van de weinige van de afdeling ook daadwerkelijk de stap hebt 

genomen en een deel van je promotie in New York doet! Ronne, op handen gedragen door zowel de 

artsonderzoekers als de specialisten gaf jij de afdeling, de skivakanties en de vele borrels en feesten 

een heleboel sfeer, energie en humor. Joos, we waren Jut en Jul als groentjes op de afdeling en ik 

was meteen zo vréééééselijk blij met jou als promotiemaat in het AMC en in het eerste jaar ook het 

Slotervaart. Meteen al op het NVTH bleken we een match op de dansvloer en met de skivakantie 

was het nog een groter feestje. Heel veel succes bij de longgeneeskunde in het OLVG en met de 

laatste promotie loodjes!

Pau, swaatje, hoe mooi om naast een collega een vriendinnetje te hebben uit het Groningse en het 

Curaçaose leven! Niemand kan zo goed luisteren en adviezen geven als jij. Je bent bijzonder lief, 

geduldig en tactvol. Ik hoop dat we volgend jaar een drankje mogen drinken bij een Afrikaanse 

zonsondergang!

En dan nog Fleurtje, wat beschik jij over een hoop energie, loyaliteit en positiviteit! Als echte 

‘pitbull’ baan jij je (op hoge hakken) een weg door het AMC en heb jij ervoor gezorgd dat hoofdstuk 

13 er ook daadwerkelijk is gekomen. Samen zweten bij de -80 °C vriezers op zoek naar samples 

totdat we geen gevoel meer hadden in onze vingers. Dank voor je grapjes, de kopjes cappuccino en 

de fietstochten!
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Ik wil ook graag een aantal mensen bedanken die niet direct bij dit proefschrift betrokken zijn, 

maar wel veel voor mij betekenen of betekend hebben.

Prof. Dr. P.A. de Graeff. Ik wil u danken voor de leuke en leerzame begeleiding tijdens mijn Interne 

coschap in het Universitair Medisch Centrum Groningen en voor het kritisch lezen van mijn 

wetenschappelijke stage verslag. U bent voor mij een echte mentor geweest.

Anne, mijn eerste beste vriendinnetje, ook al zit je nu in Zwitserland en spreken we elkaar weinig 

(en nu met een Duits accent), je blijft mien moat. Marique, mijn thuis-thuis vriendinnetje, dank 

voor je trouwe vriendschap, jouw speciale humor, je one-of-a-kind lach en je originele initiatieven 

om ‘wat leuks te gaan doen’. Olivier en Mikky, mijn oude leverteamgenootjes, wat hebben we het 

gezellig gehad in Groningen, Vietnam, Curaçao en wat mooi dat jullie ook gaan werken in Zuid-

Afrika! En dan onze klaverjasmaat, Gijs, met je heerlijke sarcastische opmerkingen waarmee je 

iedereen op de kast krijgt. Je bent een mooie vent! Justine, jij bent al sinds Geneeskunde, Groningen 

en Curaçao voor mij een zeer dierbaar vriendinnetje met een hartje van goud. Dank voor de duizend 

beluren, de cupcakes, het bootje varen, het samen eeuwig twijfelen, de adviezen, en de dubbel-

dates. En dan natuurlijk onze (TS) Posse! Iris, Delphine, Frederike, Paulien (ow, not again), Justine, 

Marleen en Lisanne: ik heb samen met jullie (en de mannen) genoten van het Amsterdamse leven 

in de afgelopen 4 jaar. De festivals, verkleed en wel, de snoepreisjes, of gewoon heerlijk tafelen, we 

vullen elkaar aan en blijken een hele goede combinatie.

Lieve clubgenootjes, wat kennen we elkaar al lang! Ook al zijn we uitgewaaierd over het land (en 

het buitenland) het blijft altijd heerlijk thuiskomen met jullie.

Lonneke en mijn paranimf Fraukje. Eerst huisgenoten in Groningen en toen na omzwervingen alle 

drie in Amsterdam terecht gekomen. Wat is het altijd mooi keten met jullie, met Twentse relativering 

en een heleboel energie en humor! Vriendinnetjes voor het leven! Samen met jullie naar Madrid 

naar de prachtige bruiloft van ons huisgenootje Fleur was een reisje waar ik met spierpijn van het 

lachen én het dansen van thuis kwam. 

Lieve Frauk, wat fijn dat jij, samen met Nuta, mijn paranimf wilt zijn! Als promovendus bij de MDL 

begrijp je als geen ander de leuke en minder leuke kanten van het promoveren. Met jou kopjes 

koffie drinken om stoom af te blazen of gewoon voor een praatje, maar ook de Dam tot Dam 

loop, shoppen met onze kleurenkaart, en vele feestjes. Jij en Lonnie, zijn voor mij hele dierbare 

‘allround’ vriendinnetjes. Last but not least, geeft het mij een fijn gevoel dat ik, gezien jouw verbale 

kwaliteiten waarmee je de grootste sponsor bent van de mobiele telefonie, hopelijk niet met mijn 

mond vol tanden zal staan straks.

Mijn schone ouders, beste Marianne en Paul, dank dat jullie mij hebben opgenomen in de familie! 

Dank voor jullie betrokkenheid en interesse. Dank ook voor de skivakanties, de avondjes bij de 

zwemvijver en de pizzaoven! 
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Papa en mama, jullie eeuwige steun, liefde en humor maken mij tot wie ik nu ben. Ik wil jullie 

danken voor het warme nest en de nimmer aflatende steun. Mama, jouw levensmotto ‘als je het 

leven niet neemt, neemt het leven jou’ probeer ik altijd ter harte te nemen. Je optimisme en gave 

om tevreden en gelukkig te zijn, zijn eigenschappen waar ik naar probeer te streven. Limburgse 

woordjes, pittigheid, daadkracht en kneuterigheid tekenen je als mijn moeder. Papa, jouw immer 

bestaande ambitie om verder, hoger, mooier en beter te bereiken zijn een inspiratie. Jij bent 

humoristisch, gevoelig, liefdevol, sportief, origineel, een twijfelaar en een sfeermaker. Ik hoop dat 

jullie altijd trots op me zullen zijn, ik ben heel trots dat jullie mijn ouders zijn en dit boekje draag 

ik op aan jullie.

Ook mijn tante Joos en suikertante Ine wil ik danken voor hun zorgzaamheid, interesse en het feit 

dat jullie er altijd voor me zijn en waren.

Mijn mooie, lieve, creatieve zus Danuta. Een betere paranimf kan ik me niet wensen. Wat was ik op 

de basisschool al trots dat ik met mijn handje in de jouwe het schoolplein over mocht lopen! Als 

eenheid konden we de kinderen in het dorp wel aan (die ons niet mochten omdat we geen Twents 

spraken), en wat kon jij hard fietsen met mij achterop als het moest! De vakanties, spoorzoekertje, 

achteroverduiken, ruggetje kriebelen, kleren lenen. We begrijpen elkaar met een blik of half woord. 

Met niemand kan ik zo slap lachen als met jou! In de puberteit konden we elkaar af en toe wel 

afschieten, maar na een geweldige reis van 3 maanden door Zuidoost Azië in 2006 hadden we 

elkaar weer helemaal gevonden. Jij was voor mij ook een belangrijke reden om naar Amsterdam 

te trekken en jouw mening en advies wegen voor mij zwaarder dan je ooit zult weten. Samen met 

Sander, en zijn lieve familie, zijn jullie een super stel en weet ik zeker dat jullie samen nog heel veel 

mooie dingen gaan doen!

Lieve Joris. Hoe kan ik jou nou bedanken? Voor je relativeringsvermogen, voor je avontuurlijkheid, 

voor het ‘het komt wel goed’, voor je grappen en grollen, voor je lach, voor je liefde, voor je 

kookkunsten, voor je administratieve ramp zijn, voor je vertrouwen en voor je geduld. Voor jou is 

het glas altijd half vol, voor mij eerder half leeg, maar jij weet dat glas altijd weer in no-time aan te 

vullen. Jij maakt alles leuker en bovenal; jij maakt mij leuker. Ik kijk uit naar ons Zuid-Afrikaanse 

avontuur en ons verdere leven samen! 

Danka Stuijver,

Amsterdam 23 november 2012  


