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DANKWOORD 

Klinisch onderzoek begint bij mensen die onderzocht moeten worden. Je kunt zoveel hypotheses 
bedenken en protocollen schrijven als je wilt, maar als er niemand aan mee wil doen, ben je 
nergens. Als eerste wil ik daarom alle mensen bedanken die vrijwillig aan de onderzoeken in dit 
proefschrift hebben deelgenomen. Binnen families met premature atherosclerose bestaat er 
een enorme behoefte om meer inzicht te krijgen in deze nog slecht begrepen ziekte. De 
bereidwilligheid om mee te werken aan wetenschappelijke onderzoeken is daarom groot. 
Zonder deze mensen zou er geen boekje zijn.  

Daarnaast wil ik mijn co-promotores Sara-Joan Pinto-Sietsma en Hans Vink bedanken. Sara-Joan, 
vanaf mijn derde studiejaar doe ik al onderzoek bij je. Bizar eigenlijk hoe lang we al 
samenwerken. Jij hebt me de lol van wetenschappelijk onderzoek laten inzien en door jouw 
enthousiasme ben ik je achterna gereisd naar Amsterdam. Je perfectionisme en 
vastberadenheid zorgden ervoor dat we stukken naar mijn mening iets te vaak moesten 
veranderen, maar eigenlijk had je gewoon altijd gelijk. Nou ja, bijna altijd. Ik heb altijd met veel 
plezier de trap naar J1B genomen, zonder jou geen promotie. Hans, als er iemand positief is 
ingesteld ben jij het wel. Je denkt nooit in problemen, maar altijd in oplossingen. Hoewel dit een 
erg klinisch proefschrift is geworden, ben ik via jou in contact gekomen met basaal onderzoek. 

Erik Stroes, ik ben erg blij dat je mijn promotor wil zijn. Je denkt razendsnel en weet iedereen te 
enthousiasmeren voor je projecten. Ik heb je begeleiding bij het schrijven van mijn stukken, 
vooral in de laatste fase van mijn promotie, erg gewaardeerd. Zonder jouw vertrouwen geen 
plek op F4. 

Dr. S.M. Boekholdt, prof. dr. M.L. Bots, dr. A.A. Kroon, prof. dr. R.J.G. Peters, dr. A.M. Spijkerboer 
en prof. dr. A.H. Zwinderman wil ik hartelijk bedanken voor hun beoordeling van mijn 
proefschrift en hun bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie. 

From the St. Francis Hospital in New York, I would like to thank Yadon Arad and Alan Guerci. 
Alan, I would like to express my sincere thanks to you. The key to our success was your 
willingness to cooperate and share data with me, although we had never met. This has inspired 
me and I hope that one day, I will be able to help people in the same way. Without you, the 
most interesting chapter of my thesis would have never been realized.   
From the St. Paul Hospital in Vancouver, I would like to thank Catalin Taraboanta and Jiri Fröhlich 
for their willingness to share results and cooperate in one of the manuscripts.  

Ook Eddy van Heel en Gunter Klass wil ik graag bedanken. Eddy, jij en Prescan hebben 
een belangrijke bijdrage aan dit proefschrift gehad. Dankzij jou konden we een controlegroep 
vinden voor de mensen met een positieve familie anamnese in hoofdstuk 9. Dit is van grote 
waarde geweest om dit onderzoek tot een succes te maken. Ik vond het erg leuk om met je 
samen te werken. 
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Van de afdeling KEBB wil ik graag Nan van Geloven en Irmgard Corten bedanken voor hun hulp 
met statistische analyses. Zonder jullie geduldige uitleg had ik nergens terecht gekun  als ik 
weer eens vastliep. Marcel Dijkgraaf wil ik bedanken voor het opzetten van de contacten met 
het CBS voor het PAS4000 project.  

De basis van mijn proefschrift werd gelegd in Maastricht. Daarom wil ik graag Zainna Meyer, 
Christel van der Donk en Marijn Hameeteman bedanken voor hun hulp bij het opzetten van het 
premature atherosclerose cohort. Marijn, het was weer eens wat anders om samen met je te 
werken, naast het normale zeilen en eten. Ik vond het erg leuk. 
Coen Stehouwer, Isabel Ferreira, Tilman Hackeng en Lisbeth Maurissen wil ik graag bedanken 
voor hun hulp met de artikelen die uiteindelijk als de hoofdstukken 3 en 5 in dit proefschrift zijn 
gekomen. 

Van de afdeling fysiologie wil ik graag Jurgen van Teeffelen en Bart Eskens bedanken voor hun 
hulp met de studie naar systemische glycocalyx metingen in families met premature 
atherosclerose. Ik vind het erg jammer dat we de data niet hebben kunnen publiceren, maar als 
student heb ik ongelofelijk veel geleerd van het opzetten van deze studie met jullie samen. 
Jurgen, bedankt dat je altijd - nog steeds - zo laagdrempelig te benaderen bent! De studie naar 
systemische glycocalyx metingen was er ook niet geweest zonder Rianne Ronden en Barry van 
Varik. Het had niets met jullie eigen onderzoek te maken, maar toch hebben jullie veel tijd vrij 
gemaakt om me te helpen. Barry, altijd onvermoeibaar enthousiast, zonder jou geen IMT en 
PWV metingen! Rianne, jij nam uiteindelijk bijna alles uit handen, waardoor we de studie 
nog hebben kunnen afronden. Zonder jou waren we nog steeds halverwege. 
Ingrid, ik reken jou ook tot Maastricht, daar begon het ten slotte. Samen begonnen in 
Maastricht, samen Pinto-problemen uitwisselen en samen eindigen in Amsterdam. Bedankt voor 
de leuke tijd. 

Hierna verplaatste ik mijn onderzoek en mezelf van Maastricht naar Amsterdam… 
In al die tijd bij de Vasculaire Geneeskunde heb ik nooit het gevoel gehad dat ik naar mijn werk 
moest. Het leek meer een uit de hand gelopen hobby, wat mede kwam door de geweldige sfeer. 
Daarom wil ik alle collega’s van F4 bedanken, in niet geheel willekeurige – want topografische – 
volgorde: Brigitte (altijd lachen), Sara, Barbara (sorry dat ik je 800 artikelen heb laten lezen), 
Elise, Annemieke, Lysette, Loek, Renée, Meeike, Q, Ankie, Andrea, Suthesh, Corien, Menno, 
Remco, Danka, Roeland, Ester, Diederik, Lily, Maartje, Daan, Fouad (ski-maat), Danny, 
Olav, Raphael, Hans A, Dirk-Jan, Mandy, Maayke, Joost, Niels, Carlijne, Nanet,
Debby en Henriette.  

Verder nog even een speciale vermelding voor… 
Hans Mooij, bedankt voor alle begeleiding bij het glycocalyx project, van Maastricht tot 
Amsterdam. Fleur, het was hysterisch! Zonder jou geen gala. Ik vond het geweldig om het met je 
te organiseren. Volgend jaar weer? Aart, mede-liefhebber van slechte grappen en goed 
onderzoek. Zonder jou had ik geen blijvend aandenken aan de afdeling. Sophie, kort en krachtig 
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zijn bekend. Met jou op de kamer in Sydney was gedenkwaardig. Marjet, niemand had de lunch 
beter kunnen overnemen. Ik mis het dat ik je niet meer kan alarm-seinen. Kaat, om na 2 jaar 
buren te zijn geweest, er op de achterbank van een auto in Australië achter komen dat je het 
toch wel heel goed met elkaar kan vinden, is vrij bijzonder. Het was een fantastische week en ik 
ben erg blij dat we nog steeds contact houden. Come on boys… zonder jou geen Rydges! 

Ook wil ik de stafleden bedanken. John en Harry, wat hebben jullie een bijzondere afdeling 
opgezet. De combinatie tussen hoogwaardig onderzoek en geweldige sfeer is uniek. Ik ben blij 
dat ik hier heb mogen werken. John, hoewel wij niet zo veel met elkaar te maken hadden, was je 
toch altijd bereid om naar mijn stukken te kijken. Ik heb je commentaar hierbij ontzettend 
gewaardeerd. Zonder jou waren mijn stukken lang niet zo goed en interessant geschreven. 
Mieke wil ik bedanken voor de samenwerking met het PAS4000 cohort. Wat een moeite moet 
dat zijn geweest om alles te verzamelen. Ik ben blij dat we er mooie dingen mee hebben kunnen 
doen. Ook Saskia, Bert-Jan, PW, Joost, Kees (collega forens), Paul, Ronne, Michiel en Mathilde 
wil ik bedanken voor hun bijdrage in sfeer, wetenschap en patiëntenzorg. 

Andrea Schmitz kan natuurlijk ook niet ontbreken door al haar hulp op de poli. Andrea, 
aangezien er een redelijke overlap zat tussen de poli- en de studiepatiënten heb jij met jouw 
geregel en gebel voor een groot deel bijgedragen aan dit proefschrift. Ook was je onmisbaar op 
mijn VASA1, als ik weer eens een machtigingsformulier nodig had of gewoon om tussendoor 
koffie te drinken. Andrea, zonder jou geen Vasculaire poli. 

Iedereen van het trialbureau bedank ik voor de gezelligheid en praktische hulp bij de studies. 
Specifiek wil ik Jantje Visser, Marieke Portengen, Trees Groenveld, Michelle van Maarseveen en 
Mia Muller bedanken voor de samenwerking tijdens de farmaceutische trials die we samen 
hebben gedaan. Marcelline Hos, samen konden we onze studie tot een succes maken. Het was 
een mooi weekend in Praag! Belia Rekké en Liesbeth van Huizen wil ik bedanken voor het mogen 
gebruiken van hun kamers. Hoe groot een ziekenhuis ook is, het vinden van spreekkamers voor 
klinisch onderzoek blijft bijna onmogelijk. Belia, hoewel ik meestal nog niet wakker was, kon ik je 
klassieke muziek om 7 uur ’s ochtends altijd erg waarderen. Zonder jullie flexibiliteit geen 
hoofdstukken 7 en 8.  

Van de vele studenten die me tijdens het onderzoek hebben geholpen zijn er een paar die ik 
specifiek wil noemen. Ruben Lopes wil ik bedanken voor zijn hulp met de gegevens van de 
familiepoli. Ibrahim Ayada en Esther Barsom, bedankt voor alle hulp met de PAS4000. Met zijn 
drieën naar het CBS in Den Haag om vingerafdrukken af te geven, zal ik niet snel vergeten. Ik 
denk dat de postkamer van het AMC nog steeds bang voor jullie is na al die mailings. Zonder 
jullie geen hoofdstuk 4. Lotte Franken wil ik bedanken voor haar hulp met alle calcium score 
data. Lotte, onvermoeibaar alle data SPSS inknallen, er bestaat spannender werk. Zonder jou 
was er geen hoofdstuk 9, ik heb een hilarisch weekend in Nice met je gehad. 
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Dan de kamergenoten op F4-142, wat met een extra telefoon een hele fijne kamer bleek. Zonder 
jullie geen werkplezier. Onno, als er iemand hard en serieus kan werken ben jij het wel, als je 
wilt tenminste... Gelukkig werd dit afgewisseld met heel veel grappen en collegialiteit. Nanne, 
mijn begin op F4 was niet meteen raak. Met jou als buurvrouw, die altijd klaarstond met thee, 
chocolade en een luisterend oor, kon ik mijn draai vinden. Heel erg bedankt daarvoor. Bas, met 
jou was er meteen een klik. Zelfde humor en zelfde… ja wat niet eigenlijk? Jij hebt de gave om 
iedereen voor je te winnen. Ik vond het erg leuk dat we samen het PWV artikel konden 
schrijven. 
De nieuwe garde: Joos, Pau en Ing, met zijn vieren het langst bij elkaar. Zonder jullie geen 
awards en theebreaks. Josien (BIJ ME!), jij bent een van de aardigste mensen die ik ken. Samen 
begonnen op 1m2 in het Hartoor, konden we uiteindelijk elkaars telefoongesprekken dromen.
Kunt u nog traplopen? Je bent veel te bescheiden voor jouw kwaliteiten. Paulien (whoop 
whoop!), samen het draaiboek doorlopen voor de lipdub, hardlooptips uitwisselen en 
afspeellijsten op youtube samenstellen. Geweldig. Je worstelt je door EUDRACT formulieren en 
invited reviews heen en bent net zelfs je eigen RCT gestart. Wie doet je dat na? Inge, jij leeft op 
pieken en dalen. Even samen een luchtje scheppen en bijkletsen. Ik vond het bijzonder om 
samen onze promoties te beleven. Het is nooit saai met jou. 

Bijna tot slot mijn paranimfen. Martijn, we kennen elkaar al vanaf de middelbare school en 
hebben in Maastricht ook nog eens vier jaar bij elkaar in huis gewoond. Dan leer je elkaar wel 
kennen. Het mooist is het als we lachen om dezelfde grap, die we niet eens hoeven te maken. Ik 
kan me geen betere medestander wensen tijdens mijn verdediging. Joyce, ik ben er nog steeds 
niet achter of ik door jou nu sneller ben gepromoveerd of niet. Ik weet niet hoe vaak je me uit de 
brand hebt geholpen als ik weer eens vastliep: jij kent het hele AMC. Aan de andere kant heb ik 
zo vaak op dat klapstoeltje gezeten dat ik er netto niet veel mee ben opgeschoten. Als 
organisator en aanjager houd jij de hele afdeling draaiende. We vrezen de dag dat jij je ambities 
waar gaat maken. Ik ben blij dat je naast me staat. 

Jeroen, eerste hulp als het saai is. Van naar Maastricht en nu samen in opleiding. Het 
blijft een bizar verhaal. Gelukkig voor jou hoef je verder niets te regelen aan mijn promotie, 
hoewel je dat helemaal niet erg had gevonden. Wacht maar af, jouw tijd komt nog wel. Zonder 
jou geen relativering: ik kan je altijd bellen.  

Jos, Jacqueline en Roy, een betere schoonfamilie kon ik me niet wensen. Tijdens een drukke 
onderzoekstijd was er bij jullie altijd ontspanning in het weekend. Roy, hoe groot is de kans dat 
twee mensen, zo willekeurig bij elkaar gezet, het zo goed kunnen vinden? 

Pap en mam, voor zolang ik me kan herinneren, hebben jullie me altijd volledige vrijheid 
gegeven om mijn eigen keuzes te maken. Hier ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Dit 
proefschrift is dan ook een logisch gevolg van waar jullie al 27 jaar mee bezig zijn. 
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