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Dankwoord

 |DANKWOORD

“I feel a very unusual sensation – if it is not indigestion, I think it must be gratitude.” 

(Benjamin Disraeli)

Voor mij was ‘dankbaarheid’ de afgelopen vier jaar niet zo’n ongewoon gevoel. Elk van 

de voorgaande hoofdstukken is tot stand gekomen dankzij de hulp en inzet van (vele) 

anderen. Onderstaande opsomming vormt slechts de top van de ijsberg. 

Om bij het begin te beginnen: Marianna Veendorp, dank voor het introduceren bij 

Harry. Frederiek, bedankt voor de hulp tijdens mijn wetenschappelijke stage, de ‘inside-

information’ over promoveren en voor het inwerken op je projecten. Hetzelfde geldt voor 

mijn andere illustere voorganger, Geerte. Ik dank mijn (co)promotoren en stafleden van 

de afdeling vasculaire geneeskunde en experimentele klinische chemie dat ik onderzoek 

kon doen op dit klinisch zeer relevante onderwerp. 

De commissieleden ben ik erkentelijk voor hun bereidwilligheid om in mijn commissie 

plaats te nemen. Daarbovenop wil ik Dick Richel en Guus Sturk danken voor hun hulp en 

kritische blik bij enkele van de projecten in dit boekje en Dees Brandjes (en Harry) voor het huis 

in Paleyrac. Mijn vier begeleiders hebben me altijd het vertrouwen gegeven dat het – linksom 

of rechtsom - uiteindelijk wel goed zou komen. Harry, door zijn grote ervaring in het onderzoek 

en de begeleiding van promovendi. PW, door zijn laagdrempeligheid en grote netwerk. Rienk, 

door ruim de tijd te nemen voor het samen filosoferen over onderzoeksvragen en het schrijven 

van manuscripten. En tenslotte Marcello, door zijn inzet en energie om projecten op te zetten 

en er aan deel te nemen, en de gezelligheid tijdens congressen. 

Deze onderzoeken waren niet mogelijk geweest zonder de medewerking van andere 

afdelingen binnen het AMC. Ten eerste, de oncologen en oncologieverpleegkundigen voor 

de hulp bij het includeren van patiënten in studies, terwijl jullie vaak zo druk waren. Ik heb 

bewondering voor het harde werken en de goede sfeer op de oncologie dagverpleging. 

Ook Aline en collega’s op de afdeling longziekten, dank voor jullie bereidwilligheid om 

mee te denken en helpen met de inclusie van patiënten. Het vaatcentrum, Hadjra in het 

bijzonder, voor de belletjes als zich een patiënt met een verdenking armtrombose meldde. 

Het F1-lab, Chi, Marianne, Anita B, Anita G, Najat; deze dokter met twee linker handen 

had niet zonder jullie hulp gekund. René, dank voor de momenten waarop je de tijd nam 

om uitgebreid uitleg te geven over de FGT, of andere zaken. Edwin, voor de ingenieuze 

Excelsheet. Arnold Spek en Ron van Noorden, jammer dat de tijd ontbrak om meer met 

jullie samen te werken, dat had ik graag gedaan. 

De vele collega’s op de afdeling vasculaire geneeskunde vormen een bron van kennis, 

wat het promoveren een heel stuk gemakkelijker maakte. Maar bovenal was het ook heel 

gezellig, in het bijzonder met de ex-kamergenoten / fietsgezellen / life-event-genoten 

Corien, Suthesh, Aart, Meeike, Josien, Bregje, Anne, Andrea, Katrijn, Sara en Nanne. Zoals 

iedere afdeling, drijft ook de onze op de secretaresses: Henriette, Joyce, Debby en Nanet. 
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Addendum

De ‘corvee’-studies werden leuker dankzij de gezelligheid op het trialbureau, in het bijzonder 

de samenwerking met Mia en Jet bij de Panacea studie en Michelle en Trees bij de Longheva 

studie. Ook wil ik Mieke bedanken voor haar zeer welkome hulp bij de Longheva studie.

I want to thank all international collaborators for the fruitful and pleasant collaboration, 

especially Jan Beyer, Giuseppe Camporese, Anita Aggarwal, Frederick Rickles, Alain 

Stephanian, Isabelle Mahé and Gabriela Cesarman-Maus. Some of the studies in my book, 

especially the Armour study and the microparticle study, would never have been possible 

without you. I am proud that we were able to perform and finalise the Armour study, 

without external funding. 

Ook de Nederlandse co-auteurs wil ik van harte bedanken. Hierbij wil ik specifiek Hans-

Martin Otten noemen, bij veel van de onderzoeken vanaf het begin betrokken. Veel succes 

met de nieuwe plannen. Prabath Nanayakkara en Peter Scheffer wil ik bedanken voor hun 

bereidwilligheid om samen te werken aan de micropartikelstudie. Barbara Hutten, dank 

voor de hulp bij de Pharmo database. Nick en Suzanne, mijn twee ‘halve’ opvolgers pakken 

hun promoties zo voortvarend op, dat ik alle vertrouwen heb in de goede afloop. In de 

loop van de jaren hebben Joy, Desirée, Annemarie en Mira als studenten meegewerkt aan 

verschillende onderzoeken, dit was gezellig en productief.

Het afgelopen jaar heb ik mijn eerste schreden gezet in de praktijk van de opleiding 

interne geneeskunde. Internisten en collega-assistenten in de Tergooiziekenhuizen, fijn 

om hier het perifere deel van de stage te kunnen doen, met jullie als opleiders en collega’s. 

‘I would thank you from the bottom of my heart, but for you my heart has no bottom’ 

(Anonymous)

In Hollywood series gebeurt het aan de lopende band, hier is het uitkomen van een boekje 

een goede reden om eens expliciet mensen op persoonlijk vlak te bedanken. 

Mijn vrienden: Marjolein, Rafke, Tessa, Josje, Lucie, Arjanne, Marieke, Chris. Ik ben blij 

dat we vrienden zijn gebleven ondanks de afstand en de drukke levens. Alice, bedankt voor 

de wandelingetjes en pauzetjes overdag, als we in slaap vielen achter onze computers. Fijn 

dat je mijn paranimf wilt zijn. 

Pap en mam, bedankt voor het bieden van de mogelijkheden om te studeren, en 

natuurlijk voor de fijne jeugd. Kampioen taartenbakken, Marijke, leuk dat je paranimf wilde 

zijn. Ik prijs mij gelukkig met een hechte familie, altijd gezellig en bereid om te helpen 

klussen, verhuizen, oppassen. Bovendien hebben we de luxe om weekendjes te kunnen 

‘bivakkeren’ in Den Ham. Ik ben trots op mijn kwieke opa en oma’s. Vervolgens mijn 

schoonfamilie, Pieter, Leonie, Emiel; bedankt voor de gezelligheid. Het is een gemis dat 

José alle nieuwe gebeurtenissen niet meer mee kan maken. 

Richard, jij had 5 jaar geleden gelukkig ook zin om een nieuw avontuur aan te gaan, 

samen naar Amsterdam! Nu zijn we een aantal ‘life-events’ en twee kinderen verder. Ik heb 

vertrouwen in onze toekomst samen. Lieve Twan en Franca, ik ben benieuwd wat voor een 

mensen jullie gaan worden. Laten we nu eerst eens genieten van een paar weken vakantie! 
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Dankwoord

‘Ik dank u voor uw zo braaf geveinsde aandacht’ (L. Verbeeck) 

Dat u hier bent aangekomen, betekent dat u tenminste mijn dankwoord gelezen hebt, 

waarvoor dank! 
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