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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Venous thromboembolism, coagulation and cancer

van Doormaal, F.F.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Doormaal, F. F. (2009). Venous thromboembolism, coagulation and cancer. [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:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/venous-thromboembolism-coagulation-and-cancer(df36b848-f1b6-4e23-b0e7-fb4480ec0f57).html


DANKWOORD



Dankwoord

228

b

b

J



Dankwoord

229

Terugk� kend op de afgelopen jaren realiseer ik me dat de afdeling Vasculaire Geneeskunde 
beschikt over een unieke combinatie van kenmerken die jonge mensen tot bloei doen komen. 
Een afdeling vol ambitieuze en gezellige mensen waar zelfstandigheid en creativiteit 
gestimuleerd wordt onder leiding van twee vooraanstaande wetenschappers. 
 Harry, vaak heb ik terug gedacht aan de Lat� nse les op de middelbare school. 
Aan eindeloze vertalingen over Romeinse leermeesters die hun pupillen niet alleen 
theorie trach� en b�  te brengen, maar hen als persoon probeerden te vormen om het 
beste in ze boven te halen. Voor m�  ben j�  een dergel� ke leermeester geweest. Dank dat 
ik zoveel van je heb mogen leren!
 Dick, jouw begeleiding was meer op afstand. Jouw nuchtere k� k op de zaken 
was pre� ig en jouw � exibiliteit hee�  veel mogel� k gemaakt. Daarnaast ben j�  voor m�  
een voorbeeld in hoe iemand kan uitblinken in zowel wetenschap als in het dokter z� n. 
 Beste Hans-Martin, wat leuk dat j�  als echte deskundige op het gebied van 
stolling en kanker m� n copromotor bent en dat we samen ‘jouw kindje’, de Trousseau 
studie, zo mooi hebben kunnen afronden. 
 Dit traject is op m� n pad gekomen dankz�  de sturing van Marco de Groot die 
m�  in het MST in Enschede als internist wegplukte b�  de chirurgen en m�  naar het AMC 
stuurde, alwaar ik door Victor Gerdes opgevangen werd en onder wiens begeleiding ik 
m� n afstudeerproject heb volbracht. Beiden ben ik hier dankbaar voor. 
 Voor het beoordelen van m� n proefschri�  ben ik de leden van de 
promotiecommissie zeer erkentel� k.
 De hoofdstukken in m� n proefschri�  z� n het resultaat van samenwerking. 
Graag bedank ik alle medeauteurs, in het b� zonder P.W. Kamphuisen, Rienk Nieuwland 
en Rene Berckmans. 
 Alle collega’s van G1 en B1, de researchverpleegkundigen Judith, Belia, Liesbeth 
en Trees, en de secretaresses van F4, Marianna, Henrie� e, Joyce en Debby, allen dank 
voor jullie behulpzaamheid. 
 Op de F4 heb ik veel b� zondere mensen ontmoet, te veel om hier op te noemen. 
Iris, Nadine en Geerte, met jullie heb ik een kamer(tje) gedeeld wat maakt dat ik jullie 
goed heb leren kennen, super leuk!
 Jasperien en Wietske, m� n paranimfes, jullie z� n twee pi� ige dames die ik 
immer graag aan m� n z� de heb. Erik, jouw b� drage aan dit proefschri�  mag er wezen, 
niet alleen omdat je met grote regelmaat als helpdesk hebt gefungeerd voor statistische 
en digitale kwesties, maar vooral omdat je de auteur zo gelukkig maakt. Papa, mama, 
Jasperien en Pieter Jan, jullie z� n een � zersterke basis. 








