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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Functional status and quality of life after treatment of peripheral arterial disease

Frans, F.A.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Frans, F. A. (2013). Functional status and quality of life after treatment of peripheral arterial
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/functional-status-and-quality-of-life-after-treatment-of-peripheral-arterial-disease(c035bc5e-7285-48e9-8a88-cdce7e6f1003).html


165

DANKWOORD

Terugkijkend op 4 jaar onderzoek, hebben heel veel mensen direct en indirect bijgedragen aan dit 
proefschrift. Dank voor jullie support. 

Medisch wetenschappelijk onderzoek doen we voor de patiënt. Dus zonder alle patiënten met perifeer 
vaatlijden die hebben deelgenomen  aan de verschillende studies was dit proefschrift er nooit geweest.  Alle 
patiënten, heel veel dank voor het invullen van de lange vragenlijsten en het lopen op de gang in het AMC.

Mijn promotor, Prof. Dr. J. A. Reekers, beste Jim, jouw enthousiasme en drive zijn bewonderenswaardig! Altijd 
weer een ander en vernieuwend idee en natuurlijk ook jouw inzet om ons als jouw promovendi onderzoek 
te laten doen of er nou subsidie is of niet. Ik bewonder de wijze waarop jij  de klinische werkzaamheden, de 
wetenschap en je organisatorische verplichtingen weet te combineren en dan ook nog tijd hebt om een 
boek te schrijven over hoe we beter kunnen presenteren. Veel dank voor de begeleiding en motiverende 
gesprekken.

Mijn promotor, Prof. Dr. D.A. Legemate, beste Dink, ook al was je wat meer op de achtergrond; je 
betrokkenheid was er niet minder om. Niet alleen je kritische beoordeling van mijn stukken maar ook je 
interesse in de persoon, tijdens een praatje na de researchbespreking  of een autorit naar Nijmegen, maken je 
tot een goede begeleider. Veel succes met je nieuwe functie als hoofd van de afdeling Heelkunde. Ik kijk uit 
naar mijn opleidingstijd in het AMC. 

Mijn co-promotor, Dr. M.J.W. Koelemay, beste Mark, waar moet ik beginnen? Betere en gezelligere 
begeleiding had ik me niet kunnen wensen. Niet alleen alle input en uitgebreide hulp op wetenschappelijk 
gebied , maar ook tijdens de ups en downs met betrekking tot “ons project SUPER studie”.  De tripjes alleen 
al waren onvergetelijk. Een ritje naar Nijmegen en Deventer in de sneeuw met een oude Volvo zonder 
winterbanden, een lekke band in een nieuwe Volvo tijdens een ritje naar Haarlem en werkbespreking op een 
terras in Maaskantje. Ondanks jouw drukke programma als vaatchirurg maakte je altijd tijd voor me vrij. Ik 
hoop dat nog veel onderzoekers mogen beschikken over jouw prettige manier van werken en begeleiding.

Mijn co-promotor, Dr. S. Bipat, beste Shandra, als eerste denk ik aan jou gevleugelde uitspraak “liever een 
flapuit dan helemaal geen mening!” Natuurlijk helemaal mee eens. Jij bent het boegbeeld van de research 
op de afdeling radiologie. Zo kordaat, energiek en een enorm grote hulp voor alle regeldingen tijdens een 
promotietraject en dan ben je ook nog erg gezellig. Jouw schakelfunctie tussen onderzoekers en begeleiders 
maken dat uiteindelijk alles op zijn pootjes terecht komt. Daarnaast, als Mark niet kon vond jij het ook wel 
leuk om een keer op pad te gaan. Veel dank voor de fijne tijd op G1!

De overige leden van de promotiecommissie wil ik graag hartelijk danken voor de bereidheid dit proefschrift 
op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen. Dank voor het beoordelen van mijn proefschrift Prof. dr. 
R.J. de Haan, Prof. dr. E.S.G. Stroes, Prof. dr. J.A.W. Teijink, Prof. dr. W.P.Th.M. Mali,  Prof. dr. J. de Vries en Prof. dr. 
R.H.H. Engelbert.

Uiteraard wil ik graag de medeauteurs van de verschillende artikelen uit dit proefschrift bedanken.

 Marcel Dijkgraaf, dank voor je hulp met zowel de PRINT als de SUPER studie. Door je heldere uitleg op de 
statistische vragen konden de reviewers alleen nog maar “accepted” aanvinken. 
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Suzanne van Wijngaarden , dank dat ik samen met jou de door jou verrichte studie mocht opschrijven!  
Marjolein Zagers, dank voor alle meters die jij met de patiënten hebt afgelegd op de gang. Pythia Nieuwkerk, 
dank voor je hulp bij het MID artikel, na een aantal constructieve besprekingen is het echt een mooi stuk 
geworden!

Apart wil ik Roos, Anne en Sjoerd bedanken. Roos, mijn voorgangster, dank dat ik jouw PRINT studie mocht 
overnemen en opschrijven. Anne, mijn opvolgster, ik ben blij dat jij het SUPER studie project met zoveel inzet 
en enthousiasme van me hebt overgenomen. Heel veel succes! Sjoerd, niet alleen medeauteur, maar ook een 
hele prettige en betrokken collega. Heb veel respect voor het feit hoe jij je sport met je werk (en dan ook nog 
een master epidemiologie) weet te combineren. Veel succes ook met het afronden van jouw studie.

Een zeer belangrijke rol voor de verschillende studies uit dit proefschrift was weggelegd voor de 
vaatlaboranten van het AMC. Marja, Aart en Ellen, veel dank voor jullie inzet, flexibiliteit, enthousiasme en 
hulp.

Daarnaast wil ik alle vaatchirurgen en interventie radiologen uit het AMC hartelijk danken voor het 
aandragen en behandelen van de patiënten uit de verschillende studies. 

De SUPER studie is een trial die nooit tot stand zou zijn gekomen en nog steeds succesvol draaiende is zonder 
de hulp van velen. Er zijn bijna teveel mensen om te bedanken. Het spijt me als ik iemand vergeet…

Allereerst dank ik het writing committee: Prof. Dr. R.J. de Haan, Dr. M.G.W. Dijkgraaf , Prof. Dr. R.H.H. Engelbert, 
M.A.van Egmond, A. Poelgeest, E. Geleijn, S.S.E.M. van der Voort en B. Honing voor hun multidisciplinaire 
visie op de SUPER studie.

Maarten en Albertina, docenten aan de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam, en 
Ferdinand de Haan, hoofd polifysiek, jullie wil ik graag persoonlijk bedanken voor de fijne samenwerking. De 
SUPER studie heeft meegeholpen om bruggen te slaan. Stap voor stap zorgt polifysiek ervoor dat we samen 
verder komen in zorg voor en kennis over de vaatpatiënt!

Data Safety Monitoring Committee: Dr. C.J. Buskens, Prof. Dr. C.J. Zeebregts, Prof. R.A. de Bie, Dr. H. van 
Overhagen, dank voor jullie ondersteunende rol.

De groeiende groep SUPER studie investigators, zonder jullie geen inclusies. Alle vaatchirurgen en 
interventieradiologen uit de verschillende ziekenhuizen genoemd in de appendix en degenen waarmee het 
netwerk is uitgebreid hartelijk dank voor de tijd die jullie in de studie steken.

En net zo belangrijk al jullie afdelingen vaatlab. Jullie maken de SUPER studie tot een echt succes. Heel veel 
dank voor al jullie inzet!

Alle medewerkers claudicationet, landelijk netwerk looptherapie, dank voor jullie werk en daarmee jullie 
indirecte bijdrage aan de SUPER studie. Alle claudicationet fysiotherapie praktijken die SUPER studie 
patiënten trainen, dank voor  het geven van “de juiste” gesuperviseerde looptraining aan de patiënten.
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Daarnaast iedereen  die aan de website en applicatie van de SUPER studie heeft gewerkt (van mijn oom 
Jeroen tot aan de medewerkers van de ICT en de CRU), heel erg bedankt voor jullie werk, inzet en energie. 

Dan alle onderzoekscollega’s van G1 en G4 die ik in 3 jaar tijd  heb leren kennen. Wat is radiologie en 
chirurgie toch een goede match. Dank voor de gezelligheid tijdens de lunch, afdelingsuitjes, skivakanties,  
G4-ontbijtjes  en last but not least G1- koffie beneden!

G1 matties, 3 jaar onderzoek doen was echt een geweldige ervaring, zo blij dat ik jullie heb leren kennen. 
Manon, de eerste gepromoveerde mattie; wanneer ga je ons weer 1 van die culinaire hoogstandjes laten 
proeven? Joppe, als je thuis ook weer achter je 3 computerschermen gaat zitten is die promotie natuurlijk zo 
binnen, dank voor al je technische hulp. Loes, 2014 gaat een mooi jaar worden, eerst je boekje af en dan ….. 
.Marije, jij komt zo nog. Marjo, surgical BFF, tot ons pensioen een kamertje in Veldhoven! Straks jou promotie, 
hoop dat 3 jaar chirurgie/radiologie combi me tot een uitstekende paranimf gaat maken als ik straks naast je 
sta.

Niet te vergeten de medewerkers van het afsprakenbureau, IT afdeling  en de secretaresses van de afdeling 
radiologie, dank voor jullie flexibiliteit  en hulp.  Annemarie, veel dank voor de assistentie en organisatie 
rondom mijn promotie.

En natuurlijk ook alle secretaresses van de afdeling chirurgie, in het bijzonder Carla, Coos en Els ook dank 
voor jullie hulp rondom het organiseren van een promotietraject en het tijd hebben voor een praatje.

Oud collega’s en bazen uit het Diakonessenhuis in Utrecht, wat vond ik het leuk om bij jullie te werken en 
wist ik zeker dat de chirurgie het was voor mij. Dank hiervoor!

Daarnaast mijn lieve oud collegaatjes Diak-dames, Mariëlle, Anneke en Ingri. Onze levens zijn heel erg 
veranderd sinds onze tijd samen in het Diak. Maar een goede combinatie blijft het, 2 radiologen, een 
orthopeed en een chirurg. Binnenkort weer een hapje en drankje in Amsterdam?

Mijn eerste stappen op onderzoeksgebied waren op Curaçao. We kwamen er zelfs mee op de voorpagina van 
de Amigoe.  Drs. A.E. Maduro, Andre en Dr. S.O. Keli, Sirving dank voor jullie hulp en de fijne begeleiding!

Collega’s en bazen uit het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, wat voelt het goed om samen te werken met zulke 
fijne collega’s. Dank voor jullie flexibiliteit tijdens deze laatste fase van mijn promotie. Vanaf nu nooit meer 
het “boekje” excuus. Ben heel blij dat ik bij jullie de opleiding mag volgen.

Dank al mijn lieve vrienden, 

It’s nice to be important, but it’s more important to be nice. (H.P. Baxxter Januari 1995)

Julio, veel dank voor je interesse, adviezen en steun tijdens mijn onderzoeksperiode en daarvoor. Daarnaast 
wil ik jou familie op Curaçao en in Nederland, je moeder, broers, zussen, neven en nichten, heel erg danken 
voor jullie gastvrijheid, warmte en de fijne vakanties op dushi Korsou.
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Lieve Voorthuizen vriendinnetjes, Anouk en Sanne. We go way back. En ook al zien we elkaar periodes heel 
vaak of soms wat minder vaak, maakt helemaal niet uit. Dat zit wel goed!

Dames ’99 4+, Mijn 4 ‘basis’ vriendinnetjes uit Groningen. Zo langzamerhand wonen we bijna allemaal in een 
andere stad, maar de band door 1 jaar heel hard roeien, vroeg opstaan en rode broeken& roze truitjes blijft 
altijd bestaan. 99 supermooi!

Paardrijvriendinnen en vriend, ik had nooit kunnen denken dat het uur paardrijden op de maandagavond 
tot zulke gezellige avonden en uitjes zouden leiden. Of het nu een duinrit is, een huwelijk, of “op ponykamp”. 
Dank voor jullie verhalen, de heerlijke afleiding en jullie belangstelling voor mijn werk.

Amstellands finest, wat “fine” om deel te mogen uit maken van dit mooie carrousel team. Wat nou, 
paardrijden geen teamsport?! Vorig jaar als reserve al een hele bijzondere ervaring en nu voor vast. Over een 
paar maanden het NK, maar eerst nog heel hard trainen.

Lieve Club, lieve Mango’s en subdivisie Mango-Amsterdam. Al 13 jaar delen we lief en leed, wat gaat de tijd 
snel ;-). Het boekje is eindelijk klaar, nu als 3e in de rij gepromoveerd en hopelijk straks nog een paar! Dat er 
nog maar heel veel feestjes, baby’s en gezellige avondjes zullen volgen. Cheers!

Pension Riant, das een heel bijzonder pand. En dat niet alleen, die geweldige tijd in Groningen werd gewoon 
voortgezet in Amsterdam. Ook al zien we elkaar niet iedere dag, elke keer voelt alsof het gisteren was. Hoop 
nog heel veel en vaak “praten en lachen”met elkaar!!!

Lieve Curaçao-Kenepa vriendinnen en vrienden, wat hebben we een heerlijke tijd gehad met elkaar op 
het tropische eiland. Uiteindelijk allemaal dokter en in opleiding en bijna allemaal een ander specialisme 
gekozen! Misschien gaan we nog wel een keer een ziekenhuis vullen samen, met aansluitende HAP uiteraard!

Mijn lieve paranimfen, één van de radiologie en één van de chirurgie. Dat kan natuurlijk niet anders…van 
collega tot vriendinnetje, en van vriendinnetje tot collega!

Lieve Marij “paardtje”, wat was je een gezellige collega en ben je een fijne vriendin geworden. Samen fietsten 
we naar het AMC,  stond jij iedere dag met de auto voor de deur toen ik mijn enkel verstuikt had en zat je 
aan mijn bed toen ik 1 nachtje in het ziekenhuis lag na een appendectomie. Je woonde (tot voor kort) om de 
hoek en samen deelden we 3 jaar “lief en leed” op onderzoeksgebied ;-).  Wat heb ik bewondering voor jouw 
doorzettingsvermogen, optimisme en vrolijkheid met al die tegenslagen tijdens jouw onderzoekstraject! 
Nu in opleiding tot radioloog in Dordrecht en volgend jaar sta jij vast en zeker een stralende verdediging te 
doen. Dank dat je mijn paranimf wilt zijn!

Lieve Suus, van huisgenootjes op Curaçao werden we vriendinnetjes, daarna onderzoekscollega’s en nu ook 
samen chirurg in opleiding! Allemaal hele bijzondere perioden en met echte “downs”, maar gelukkig ook veel 
“ups”. Zo fijn om even een uitlaatklep voor elkaar te kunnen zijn tijdens het opzetten van een multicenter trial 
en de uren die je achter een computer doorbrengt. Heb veel respect voor hoe jij dit allemaal, inclusief master 
epidemiologie, hebt weten te combineren. En daarnaast ook nog een betrokken, gezellige, maar bovenal een 
ontzettend lieve vriendin te zijn. Ik kijk er naar uit dat we straks samen in Apeldoorn zitten en ben blij dat je 
op deze bijzondere dag naast me staat!
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Lieve ooms, tantes en neven, veel dank voor jullie interesse in mijn werk en onderzoek!

Chantana, Michiel en Isa-Linde. Wat fijn om familie zo dicht in de buurt te hebben en straks ook nog een klein 
neefje erbij. Lieve Chanty, dank voor al het werk wat je verricht hebt met als resultaat dit prachtige boekje. Blij 
dat ik zo’n zorgzaam, lief en getalenteerd zusje heb!

Jarst en Annemieke, Dank voor het meeleven en jullie belangstelling voor mijn werk. Daarnaast betekenen 
jullie gezelligheid en dat de deur altijd open staat heel veel voor me.

Papa en Diana, Wat hebben we samen al mooie dingen beleefd. Zo fijn dat ik altijd bij jullie terecht kan voor 
adviezen, “een broodje” of gewoon even mijn ei kwijt.

Pap, toen ik geneeskunde ging studeren vroeg je me of ik voor jou de verjongingspil ging uitvinden. Maar 
lieve pap, die heb jij helemaal niet nodig. Ik ken niemand met zoveel energie en passie in alles wat je doet, van 
tennissen tot het handelen van antiek. Ik ben trots dat jij mijn vader bent en hoop dat je nog heel lang van het 
leven kan genieten!

Lieve mama, jij bent zonder twijfel de fijnste moeder die een dochter zich kan wensen. Dank voor je 
onvoorwaardelijke liefde, steun en interesse in alles wat ik doe en dat je er altijd voor me bent.

Hoe verschillend, maar ook zoveel overeenkomsten. Voor mijn lieve broer, voor Jarst.

Je hebt iemand nodig,

eerlijk en oprecht.

Die, als het er op aan komt

voor je bidt en voor je vecht.

Pas als je iemand hebt

die met je lacht en met je grient,

Dan pas kan je zeggen... 

Ik heb een vriend.

(Toon Hermans)
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