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Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de hulp van en inspiratie door ve-
len van binnen en buiten het AMC. Eenieder die betrokken is geweest bij mijn lange,
soms bochtige, promotie-avontuur wil ik bij dezen hartelijk danken! Een enkeling zij
bij naam genoemd:

Prof. dr. T. van der Poll, beste Tom, dank dat je mij een kans in het lab hebt gegeven,
ondanks dat ik in een pak op de sollicitatie verscheen en in reactie op je vraag of ik kon
koken (“labwerk is een beetje als koken”) moest vertellen dat ik dat zo’n twee keer per
jaar deed. Je wist me altijd op de juiste manier te stimuleren (danwel in te dammen)
en je hebt me geen moment het idee gegeven, dat jij het misschien inmiddels ook wel
een beetje lang vond duren. Je bent niet alleen de meest geduldige promotor die ik
me kan voorstellen, je bent ook de meest eloquente schrijver van het AMC, iets waar
ik, van nature geneigd tot eindeloos proza, veel van heb geleerd (hoewel de lengte van
bijvoorbeeld dit dankwoord wellicht anders doet vermoeden).

Prof. M.M. Levi, besteMarcel, jouw hulp was van de meest gevarieerde aard; van
het vinden van een promotie-plek en later van een potje voor een paarmaanden extra
onderzoek, het corrigeren van het zoveelste abstract en het initiëren van een nieuw
review, tot het doen van een eindeloze hoeveelheid stollingsmetingen en het mij
leren eten in een echt restaurant. Jouw tomeloze energie, creatieve denken en, waar
het allemaal mee begon (“ik wil graag iets met bloedstolling doen”), laagdrempelige
benaderbaarheid maken jou tot een gedroomde promotor.

Dr. C. van ’t Veer, beste Kees, ook wel Caesar genoemd, jij bent degene die na
mijzelf waarschijnlijk het meest heeft geïnvesteerd inmijn onderzoek. De eerste paar
weken mocht ik meteen in deML-I doorbrengen met A-cellen en binnen no time
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waren we op het niveau van losse aminozuren de natuur aan het herscheppen. Niet
al ons basale werk heeft de bladen gehaald – de factor XIII paper ligt nog te rijpen
en ons sm-EPCR-construct staat nog in de -°C – maar ik hoop dat het mij van een
domme dokter tenminste een klein beetje tot nadenkend biomedisch wetenschapper
heeft gemaakt. Dank ook voor je gezelligheid op de vele congressen, borrels, etc.

De overige leden van de promotie-commissie, prof. dr S. Florquin, prof. dr. E. de
Jonge, prof. J.C.M. Meijers, dr. G.A.F. Nicolaes, dr. C.E.H. Siegert en prof. dr. C.J.M.
de Vries, wil ik van harte danken voor het doornemen van mijn manuscript en hun
bereidwilligheid de messen te slijpen voor mijn dies irae.

I am very grateful to prof. dr. Charles (Chuck) T. Esmon of the Oklahoma Medical
Research Foundation, without whom EPCR might not have been discovered in the
first place. Dear Chuck, thanks a lot for our collaboration on various projects; EPCR
KO and transgenic mice and the anti-PC-antibodies. anks for critically contribu-
ting to all the abstracts and manuscripts and thank you and dr. Naomi Esmon for
your presence at my orals in Boston. From the Esmon group I also want to thank
Gary Ferrell for providing me with loads of antibodies and for our sometimes long
e-mail correspondences about the hard-to-get EPCR cre lox mice breed.

Prof. E. M. Conway of the University of British Columbia, Vancouver, dear Ed,
our TMLeD/Led project was a big pleasure to me from start to finish, thanks for our
fine collaboration.

De Trombosestichting is er verantwoordelijk voor dat er überhaupt geld was voor
mijn onderzoek. Ik dank de stichting zeer voor de financiële steun!

Met vele onderzoekers buiten het Center for Experimental and Molecular Medicine
(CEMM) heb ik mogen samenwerken inmijn onderzoeksperiode: Veel heb ik te dan-
ken aan de afdeling Pathologie van het AMC. Dr. Joris Roelofs, dank voor je eindeloze
scoren vanmuizenlong-coupes (“doemaar een ”) en hetmaken van foto’s voor publi-
caties. Dank ook voor het signaleren van de verkeerde controlegroep bij één vanmijn
papers, gelukkig hadden de reviewers een minder scherp microtomisch inzicht dan
jij. Prof. dr. S. Florquin, beste Sandrine, dank voor de altijd plezierige samenwerking,
ik ben verheugd dat jij in mijn promotiecommissie zitting wilde nemen. Nog meer
dan stolpathologen zijn jullie beide nefropathologen, in die hoedanigheid verheug ik
me als nefroloog-in-opleiding op een hopelijk nog lang voortdurende samenwerking!
Onno de Boer wil ik bedanken voor zijn hulp bij de kwantificering van de Ly-G- en
fibrine-kleuringen.

Van het laboratorium voor Experimental Vascular Medicine wil ik de volgen-
de mensen bedanken: Prof. dr. J.C.M. Meijers, beste Joost, dank voor het kritisch
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meedenken over mijn data en conclusies op verschillende gelegenheden en bij een
aantal publicaties, en voor de vele stollingsmetingen die je hebt gedaan. Dank ook
voor de TAFI KOmuizen, die helaas dit boekje niet hebben gehaald. Dankzij jou heb
ik aan Genève een heus “how sexy can coagulation be” t-shirt overgehouden – dat
ik thuis overigens als slaap-shirt aan mijn wederhelft heb moeten afstaan. Aernoud
Marquart, dank voor je hulp bij de APC-generatiemetingen. Stefan Havik, dank voor
het beschikbaar stellen van de TAFI KO muizen. Merche Valls Seron, it was great
working together on your S. pyogenes project. If we ever work again please don’t
inoculate yourself, it makes me nervous.

Van de afdeling Experimentele Immunologie, dr. Koenraad van der Sluijs, beste
Koen, dank voor de prettige samenwerking bij de influenza-proeven. Van al mijn
proeven hebben deze het hoogste rendement gehad; slechts  proeven in totaal
hebben tot  publicaties geleid.

Jorrit-Jan Hofstra van het Laboratory of Experimental Intensive Care and An-
esthesiology, dank voor ons review en hoofdstuk dat we samen met Marcel hebben
geschreven. Met Marianne van der Pol en Jaring van der Zee heb ik een klein onder-
zoekje naar astma en stolling mogen doen dat zowaar tot een letter in de JTH heeft
geleid; niet passend in dit boekje, maar welmijn eerste originele data, waarvoor dank.

Vanwege mijn proefschrift heb ik tenminste  jaar lang mogen rondwandelen in de
wonderewereld van de bloedstolling, wat een fantastischewereld is, zowelwat betreft
onderzoeksonderwerp als betrokken personen. Al wandel ik nu met veel plezier van
glomerulus via tubulus naar verzamelbuis en weer terug, ik hoop betrokken te blijven
bij de bloedstolling. Op diversemeetings heb ik veel geleerd van inspirerende praatjes
van en discussies met stollers van topniveau, waaronder Saskia Middeldorp, Frits
Rosendaal, Hugo ten Cate en Tilman Hackeng. Er zijn teveel mede-promovendi uit
het stollingsveld uit die tijd om op te noemen, dank aan jullie allen!

Voor dit proefschrift werd intensief samengewerktmet deskundigen enmedewerkers
van het ARIA/IWO. Wouter Florijn en Henriëtte Griffioen, dank voor jullie soms
ondankbare taak om te beoordelen of alles volgens de regels verliep. Jullie hebben veel
werk gehad aan al mijn protocollen. Dat laatste geldt ook voor Sandra van Gaalen en
Cindy Schlosser. Op de werkvloer hebben talrijke mensen veel werk voor mij verzet,
in het bijzonder denk ik aan Lydia en Sanne. Dank aan eenieder!

Binnen het CEMM heb ik met verschillende mensen van verschillende groepen mo-
gen samenwerken. Met name heb ik veel samengewerkt met de stolgroep van eerst
prof. Pieter Reitsma en later dr. Arnold Spek. Pieter en Arnold, dank voor de vele
gedachtenwisselingen. Arnold, onze verjaardagsfeestjes met Kees en bijbehorende
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wijnproeverijtjes waren jaarlijks een succes. Sjoukje Slofstra, het was fijn in mijn eer-
ste labjaar een partner in protein C crime te hebben. JanWillem, onze samenwerking
met C/EBP∂ heeft tot mijn best gepubliceerde paper geleid, wat louter te danken
is aan jouw doorzettingsvermogen en monnikenwerk. Keren Borensztajn, Andrea
Garcia, thank you for all the talking about coagulation, PAR- and the rest of life. Lois
Brüggemann, dank voor de Elfstedentochten op de fiets, ik heb er uiteindelijk drie
kunnen doen, stuk voor stuk fantastische ervaringen! Maarten Bijlsma, dank voor je
altijd kritische geest, je hebt mijn vocabulaire verrijkt met de sindsdien onmisbare
term genetisch drijfhout. Francesca, Susanne, Esmerij, Willemijn, Wytske, Valeria, it
was great to have you as colleagues.

Met veel CEMM-analisten heb ik samengewerkt, waaronder Hella Aberson, Es-
ther Vogels en Angelique Hoogstrate, van één van hen heb ik zelfs ooit een kind
mogen lenen om een collega in het zonnetje te zetten. Monique, dank voor je hulp
met bestellingen. Heleen, Suzanne en Monique dank voor jullie secretariële bijstand
en hulp van allerhande aard.

Binnen de infectiologie-groep van het CEMMvan Tom van der Poll heb ikmet teveel
mensen samengewerkt omop te noemen. Ik ga toch een pogingwagen. Allereerst ben
ik veel dank verschuldigd aan Marieke ten Brink en Joost Daalhuisen, zonder wie
mijn proeven een biotechnisch fiasco waren geworden. Marieke, dank ook voor je
eindeloos gevarieerde verhalen tijdens het werk. Veel analisten hebben mij geholpen
met mijn experimenten: Regina de Beer, jij moet je welhaast een RSI-hand hebben
gekleurd met al mijn H&E-, Ly-G en fibrinecoupes, heel veel dank! Daniëlle, Jennie,
Anita en eerder ook Petra, dank voor jullie hulp met ELISA’s, FACS, etc.

Van mijn oudere collega’s-destijds-AIO Cathrien Wieland (die helemaal niet van
stolling houdt), Mark Dessing en Goda Choi (die denkt dat alles complement is), heb
ik de kunst mogen afkijken, dank daarvoor. Alex de Vos, jij was altijd laagdrempelig
te benaderen voor praktische hulp in het lab, dank daarvoor. In de vier jaren CEMM
heb ik driemaal een student mogen begeleiden; Marc Tol, Susan Stienen en Nadia
Poulussen, dank voor wat ik van julie heb mogen leren.

Ik heb met heel veel plezier mogen samenwerken met diverse mede-Tommies
met wie ik ook op persoonlijk vlak een geweldige tijd heb gehad: Rianne (gekke
Gerritje, naast goede collega ook goede buur), Masja, Ilona, Jacobien (naast goede
collega tevens meesterkok, violiste in mijn ad hoc orkest en uitleenster van vleugels),
Michiel Stegenga (N van Nico), Arjan (naast collega de beste ICT-hulp in het AMC),
Jolanda (naast collega ook stiekem Sinterklaas), Anne en Miriam (ik vergeet nooit
onze tocht met camera door het AMC voor Joppe), dank voor alles! Dana, Achmed,
Katja, Tijmen, Adam, Tassili, Sacha, Lonneke, Maryse, Mischa, jullie kwamen aan
het einde van mijn tijd of vlak erna, waardoor jullie voor mij voor altijd de status van
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N.K.O.T.B. zullen hebben. Ik wens jullie veel succes met jullie eigen verdedigingen op
korte of middelkorte termijn!

Joost Wiersinga, het was mij een eer om jouw paranimf te zijn en bovendien te
mogen zingen op je huwelijk, dat was zeer bijzonder. Marieke van Zoelen, het was
superleuk om jouw paranimf te mogen zijn en we hebben na twee AMC-nachtjes
mijnerzijds ook nog samen een mooie paper mogen publiceren. Fijn ook dat je vaak
‘s avonds nog zat te typen in dat ziekmakende kunstlicht in F-, zo was ik niet de
enige. Florry (Floor) van den Boogaard, samenwerken met jou leverde mij steevast
meer energie op dan het kostte. Onze samenwerking duurt nog voort, aangezien je
mijn TF-low- en plaatjes-projecten hebt overgenomen. Ik verheug me op een paar
mooie papers en mocht je ooit wanhopen over het afmaken ervan, denk dan aan de
woorden van Marcel Levi die ik de laatste jaren regelmatig in mijn inbox heb zien
verschijnen (“wat in het vat zit verzuurt niet”).

Last but not least bedank ik Liesbeth Kager en Daan de Boer: Lies, op de jou be-
kende gedecideerdewijze enDaan, altijd vrolijke stuiterbal, jullie hebben zo’n enorme
berg werk voor mij verzet toen ik zelf niet meer op de werkvloer aanwezig was – en
dat tot de laatste dag van jullie eigen onderzoeksperiode – zonder jullie inzet was het
zeker niet afgekomen! Het enige dat ik nog hoefde te doen was overzicht houden (al
was dat soms moeilijk genoeg). Lies, misschien krijg ik die hyperoxie-data ooit nog
op papier, het zou jouw werk recht doen. Daan, dat astma & stollingsstukje van mij
was maar broddelwerk, ik ben benieuwd naar het ongetwijfeld prachtige boekje van
jou dat er gaat komen. Ook voor jou: wat in het vat zit verzuurt niet.

Mijn collega-AIOS en ook ANIOS in het St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) wil
ik danken voor de vier geweldige jaren die ik aldaar heb gehad. Van bijna iedereen
met wie ik heb samengewerkt heb ik wat mogen opsteken, hopelijk heeft het me
stukje bij beetje tot een betere dokter gemaakt. Dit geldt ook voor de specialisten
die allemaal op één of andere wijze hebben bijgedragen aan mijn opleiding. Arne
de Kreuk en Wies Vasmel, dank dat ik vanwege mijn stollingsonderzoek meteen tot
stollingsexpert werd gebombardeerd, zo werd ik gedwongen het echt een beetje bij te
gaan houden. Mijn opleider, dr. C.E.H. Siegert wil ik danken voor zijn vertrouwen en
zijn hulp op alle fronten. Carl, ik heb  jaar lang, onafhankelijk vanwaar het over ging,
het gevoel gehad dat ik veel aan jou had. Dank ook, dat je me tijdens mijn polistage
één dag in de week hebt gegeven om aan mijn onderzoek te werken, het heeft het
schrijven bepaald geen windeieren gelegd. Het is me een groot genoegen dat je in
mijn promotiecommissie wilde plaatsnemen en ik hoop dat we onze samenwerking
in de toekomst in welke vorm dan ook kunnen blijven voortzetten.

Mijn nieuwe collega’s in de VU, met wie ik nog maar relatief kort samenwerk, de
eerste maanden waren mij een genoegen, ik verheug me op de komende , jaar!
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Het behoeft geen betoog dat een levenmet alleen werk tamelijk armetierig is. Ik dank
mijn zangmaatjes van het VU-Kamerkoor en alle andere koren voor de talrijke pro-
jecten in mijn onderzoeksjaren. Samen muziek maken is één van de mooiste dingen
die er zijn. Het Oude Gracht Opera Concert in Utrecht was een jaarlijks terugkerend
feest in mijn onderzoekstijd, dank aan iedereen die in het door mij samengestelde
koorwilde deelnemen. Tijdensmijn onderzoekstijd had ik tijd ommijn zanghobby uit
te diepen wat enkele leuke solistische projectjes tot gevolg heeft gehad, waarvoor ik
mijn zangcoach Marion van den Akker zeer dankbaar ben (evenals de dirigenten die
het er maar mee hadden te doen). Boudewijn Jansen, dank voor de muzikale leiding
in mijn leven die nu al zo’n  jaar duurt.

Mijn vrienden wil ik danken voor alle mooie momenten die er al eerder waren dan
mijn promotie-traject en er ook na afloop daarvan nog zullen zijn. In het bijzonderwil
ik noemen David en Allard, Ernst en Katrien, Jolanda en Ruben, Lydia, Ella, Klarijn,
Jasper en natuurlijk Roel enWillemijn. Zonder vrienden is het leven een stuk minder
aangenaam! Mijn familie wil ik danken voor het altijd aanwezige vertrouwen in mijn
whereabouts (of dat nu terecht is of niet). Anneke en Deen, we zien elkaar niet al
te vaak maar als we elkaar zien is het goed. Mijn vader Dirk wil ik bedanken voor
zijn steun. Mijn broertje Jamie en mijn schoonzusje Annebelle, ik kanme voorstellen
dat het jullie soms duizelde, was ik nou in het ziekenhuis bezig of met onderzoek,
was het nu AMC of VU. Heb het goed samen en blijf jullie beste beentjes voorzetten.
Mijn grote kleine broertje Brian, dank voor de gezellige voetbalmiddagen in de Arena
en drankjes drinken in de stad. Blijf ook lekker en goed bezig met de dingen die
belangrijk voor je zijn en kom maar snel weer eens op bezoek. Gert, dank voor je
niet-aflatende steun in alles wat ik doe, in praktische zin maar ook voor het overige.
Lievemama, dank voor je grote vertrouwen inmijn kunnen. Het is heel verdrietig dat
je mijn promotie niet meer mocht meemaken. Ik geloof echter dat jij al voldoende
gerustgesteld was over mijn toekomst toen ik eenmaal in het huwelijksbootje was
gestapt, ik ben blij dat die dag je nog wel gegeven was. Dank voor alles.

Mijn paranimfenwil ik in het bijzonder bedanken dat zemij opmijnDag desOordeels
terzijde willen staan. Dr. J.W.Hovius, Joppe, vanaf hetmoment dat je op het lab kwam,
ik geloof eenmaand namij, warenwe bestemaatjes en dat is de hele promotieperiode
zo gebleven. Wat hebben we een lol gehad en waarover precies dat houden we maar
beter tussen ons. Ik was vereerd dat ik destijds jouw paranimf mocht zijn en ik ben
blij dat jij nu ook mij terzijde staat. Je bent een superslimme en creatieve kerel en ik
hoop dat we elkaar nog vaak gaan spreken in de toekomst. Dr. R. . Zinkstok, Roel,
jij bent voor straf mijn paranimf en je weet wel waarom. Zonder gekheid: jij bent al 
jaar één van mijn beste vrienden en dat is niet voor niets. Je blijft me verbazen met je
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multitalent en ik ben blij dat je niet alleen mijn paranimf bent, maar ook de lay outer
van mijn boekje. Dankzij jou (en Job) ziet het er fantastisch uit!

De laatste die ik wil bedanken is Eveline Schouten - Hendriks. Lieve Eef, voor veel
mensen stopt het leven bij een hartstilstand, ons gezamenlijke leven begon bij eentje.
De afgelopen jaren heb je mijn leven verrijkt. Dank voor de spiegel die je me elke dag
weer voorhoudt: de weerkaatsing doet regelmatig zeer aan mijn ogen en ik zoek nog
steeds naar een dik kleed om eroverheen te gooien, maar ik heb die helaas nog niet
gevonden. Ik hoop dat we nog lange tijd van elkaar mogen genieten!

Ziezo, net boven de  pagina’s, dat had erger gekund. En nu, zu neuen Taten!


