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Ik wil een ieder bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de totstand koming 

van dit proefschrift. Een paar personen wil ik in het bijzonder bedanken.

Mijn promotores, Prof. Dr. J.J.P. Kastelein en Prof. Dr. P. Reiss. Beste John, het is mij een grote eer 

en genoegen om onder jou supervisie te mogen promoveren. Jij weet namelijk als geen ander 

mensen te inspireren en hebt ervoor gezorgd dat ik met veel plezier terug kijk op onze samen-

werking in de afgelopen jaren. Beste Peter, per toeval kwam ik via John met jou in contact maar 

al gauw leidde het eerste gezamenlijke project tot een stroom van ideeën voor vervolgstudies. 

Mijn kennis van HIV en de begeleidende metabole complicaties heb ik in rap tempo kunnen 

uitbreiden dankzij jouw uitstekende begeleiding. 

Dr. E.S.G. Stroes, beste Erik. Intelligent, bevlogen, scherp en hyperenthousiast zijn woorden 

die jou als persoon karakteriseren. Maar ook een wetenschapper die betrokken is met het wel 

en wee van zijn discipelen. Tegenslagen leken als sneeuw voor de zon te verdwijnen na een 

opbeurend gesprek met jou. Ik had me geen betere co-promotor kunnen wensen!

De leden van mijn promotiecommissie, Dr. D.M. Burger, Prof. Dr. J.B.L. Hoekstra, Prof. Dr. S.A. 

Danner, Prof. Dr. J.M. Lange, Dr. J.M. Prins en Prof. Dr. H.P. Sauerwein wil ik hartelijk danken 

voor het kritisch doornemen van mijn proefschrift en de bereidheid zitting te willen nemen in 

mijn promotiecommissie. 

Dr. M.D. Trip, beste Mieke. Dankzij jou ben ik bij de Vasculaire Geneeskunde terecht gekomen. 

Jou deur stond altijd open voor de onderzoekers. Jij hebt mij ettelijke malen met raad en daad 

bijgestaan. Ik dank jou voor de zeer prettige begeleiding en samenwerking.

Prof. Dr. H.P. Sauerwein, beste Hans, jou hulp bij de kinetiek studies is van vitaal belang geweest 

voor het welslagen van de NILE-studie.

Mijn ex-collega artsonderzoekers van de Vasculaire Geneeskunde wil ik bedanken voor de 

prettige samenwerking. De zeer goede sfeer op de werkvloer maar vooral ook tijdens de vele 

uitstapjes in binnen- en buitenland hebben de onderzoeksjaren zeker veraangenaamd.

Dank ook aan de medewerkers van het trialbureau van de Vasculaire Geneeskunde. In het bij-

zonder wil ik Elsa Rijff en Jet van de Jagt bedanken voor de hulp bij mijn allereerste studie. 

Patrick Rol, ontzettend bedankt voor jou hulp bij de diverse imaging studies. Met jouw gren-

zeloze gevoel voor humor heb jij absoluut bijgedragen aan de arbeidsvreugde met als hoogte-

punt onze werkbezoeken in Bonn. 
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Johan Gort, Kelly Vis en Liesbeth Huizen dank ik voor hun hulp bij de vaatwand metingen.

Van het laboratorium Experimentele Vasculaire Geneeskunde wil ik in het bijzonder Joram 

van Miert bedanken voor zijn tomeloze inzet bij de kinetiek studies. Ook dank aan Han Levels, 

Laura Splint en Jan Albert Kuivenhoven.

De HIV studies zijn mede mogelijk geweest door hulp van vele mensen binnen en buiten het 

AMC.

De HIV-verpleegkundigen van het AMC wil ik bedanken voor hun hulp bij de recrutering van 

patiënten. Hans-Erik Nobel, bedankt voor je hulp, met name bij de extreem lange proeven 

van de NILE studie! Elly Hassink, Ferdinand Wit en Frank van Leth, bedankt voor de statistische 

onder steuning. 

De collegae van de infectieziekten van het OLVG, in het bijzonder Kees Brinkman en Lucie 

Schrijnders, wil ik hartelijk danken voor de prettige samenwerking bij de 2 gezamenlijke HIV 

studies. 

My fellow colleagues at Bonn University in Germany: Jurgen Rockstroh and Martin Vogel. 

Thank you for your help with the HIV-IMT study. Your hospitality during our stay in Bonn is 

greatly appreciated. 

Joyce Jansen, beste Joyce. Bedankt voor de excellente ondersteuning in de laatste fase van mijn 

proefschrift en het bewaken van de vele deadlines!

Mijn paranimfen: Sander van Leuven en Praveen Mahadew, bedankt dat jullie me op deze be-

langrijke dag willen bijstaan. Ik wens jullie beiden heel veel succes met jullie carrières!

Beste Papa, jammer dat Mama deze dag niet meer heeft mogen meemaken. Mama en jij heb-

ben mij altijd alle ruimte en vrijheid gegeven om mezelf te kunnen ontplooien. Dat zal niet 

altijd even gemakkelijk voor jullie zijn geweest, zeker niet toen ik voor mijn studie naar Neder-

land moest vertrekken. Jullie steun en die van Dinesh, Satish en Arun (mijn broers) is onmisbaar 

geweest in de afgelopen jaren.

Lieve Vandana, ik mag oprecht zeggen dat zonder jou het promoveren mij niet was gelukt. 

Dankzij jouw onvoorwaardelijke steun heb ik dit boekje kunnen schrijven. Karan en Shirani 

hebben mij helaas vaak moeten missen maar jij hebt er voor gezorgd dat ik me daar nooit zor-

gen over hoefde te maken. We zullen als gezin veel verloren tijd moeten inhalen!
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