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Dankwoord
Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder de hulp van een groot 

aantal mensen. Hieronder wil ik een aantal van hen in het bijzonder bedanken.

Allereerst natuurlijk mijn promotor en opleider, prof. dr. Stam. Beste Jan, de 

afgelopen jaren is er op het AMC niemand geweest van wie ik zoveel geleerd 

heb en aan wie ik zoveel te danken heb. Je bent voor mij het voorbeeld waar 

ik me zowel als arts als onderzoeker aan probeer te spiegelen. Een schier 

onuitputtelijke hoeveelheid kennis, zeer geïnteresseerd in je patiënten en 

altijd bereid om iets nieuws te leren (ook buiten de geneeskunde). Afspraken 

maakten we zelden (en zeker niet zonder eindtijd), meestal klopte ik spontaan 

op je kamerdeur en voor ik het wist hadden we in een paar minuten weer een 

nieuwe wending aan een onderzoek gegeven. Je schrijft ook als geen ander, 

wat laatst maar weer eens bleek in je vlammende antwoord op de brief in Stroke 

van collega Cundiff. Veel dingen heb ik snel van je opgepikt (bv. minder present 

participle), andere eigenschappen blijken wat hardnekkiger (data = meervoud). 

Dank voor alles!

Prof. dr. Ferro. We have collaborated in many different projects on CVT over the years 

and I hope that we will continue to work together in future studies. Thank you for 

everything you have taught me, for your hospitality when I visited Lisbon and for 

taking time out of your busy schedule to travel to Amsterdam to attend the defense 

of my thesis as a member of the doctorate committee.

De overige commissieleden: prof. dr. Daemen, prof. dr. Majoie, prof. dr. 

Middeldorp, prof. dr. Rinkel en prof. dr. Roos. Dank dat u bereid bent geweest om 

het proefschrift te beoordelen en zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Prof. dr. Vermeulen. Beste Rien, ons eerste gesprek ging over voetbal (mijn 

bijbaantje als chauffeur van Ajax tijdens mijn sollicitatiegesprek) en daar bleef 

het de daarop volgende jaren niet bij. Ik hoop voor je dat Feyenoord zich ooit nog 

op de Coolsingel mag vertonen met de kampioensschaal. Ik heb buitengewoon 

veel van je geleerd over je hoe goed klinisch onderzoek moet doen tijdens de 

vele “vaatclub” besprekingen.
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Dankwoord

Prof. dr. van Schaik. Beste Ivo, ook ons eerste contact – per e-mail – ging over 

voetbal, maar dat was niet omdat jij zo’n liefhebber van deze sport bent (en 

zeker niet van voetbalpools). Desondanks drink je je koffie nog altijd uit een 

Ajax beker. Als assistentenvertegenwoordiger heb ik vaak met je overlegd en 

samengewerkt en heb ik zeer veel van je geleerd. Ik heb veel respect voor de 

manier waarop jij de afdeling door deze zware financiële jaren heen loodst.

Dit proefschrift bestaat volledig uit klinische onderzoeken en deze zouden niet 

mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van patiënten en hun familie. 

Ik dank hen voor hun bereidwilligheid en het vertrouwen dat zij in ons gesteld 

hebben. 

Alle collega neurologen die patiënten met een ingewikkelde sinustrombose 

naar het AMC hebben verwezen (en nog steeds verwijzen): dank voor het 

in ons gestelde vertrouwen. Ook wil ik de neurologen van de verschillende 

ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland (hun namen worden genoemd 

in hoofdstuk 2) bedanken voor hun hulp bij het identificeren van de patiënten 

voor het incidentie onderzoek.

The steering committee, local investigators and members of the DSMB of the TO-

ACT trial. Thank you for your continuing efforts to make a success of the trial. I 

would also like to thank the collaborators of other ongoing research projects on 

CVT, especially prof. dr. Meijers (AMC), prof. dr. Arnold (Inselspital, Berne) and prof. 

dr. Sharma (Imperial college London).

Mijn collega sinustrombose onderzoekers: Yvonne Zuurbier en (sinds kort) 

Suzanne Silvis. Yvonne, al ruim 3 jaar doen we met veel plezier onderzoek 

samen. Het aantal weekenden dat we samen op H2 aan de slag waren is niet 

meer te tellen. Dank voor je ongekende inzet en toewijding bij het lopend 

houden van de verschillende studies (TO-ACT, CVT-1, CVT-2, DECOMPRESS-2, 

etc.). Suzanne, welkom bij de club! Dat we kunnen samenwerken weet ik al sinds 

Alkmaar, dus daar maak ik me geen zorgen over. Je eerste abstract was gelijk 

een uitputtingsslag, wegens een deadline die toch weer sneller kwam dan we 

dachten. Ik hoop dat ons onderzoek naar het post-sinustrombose syndroom 

een succes wordt (en uitmondt in een promotie natuurlijk).
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De overige stafleden van de vaatclub: Paul Nederkoorn, Edo Richard en Yvo 

Roos. Dank voor de prettige samenwerking en alles wat ik van jullie geleerd 

heb, zowel op wetenschappelijk als op klinisch gebied. De congresbezoeken 

waren iedere keer een succes (en altijd gezellig). Ik hoop dat we nog lang en 

vaak kunnen samenwerken.

Mijn (deels voormalige) kamergenoten van H2. Dank voor leuke tijd en alle goede 

herinneringen. Mervyn Vergouwen: speciale dank voor het initiëren van de 

contacten in Toronto. Ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen daar. Koen 

de Gans: de voetbalpools waren een doorslaand succes, misschien dit jaar weer? 

Nyika Kruyt: eindelijk toch naar hyperglycemie bij sinustrombose gekeken. Veel 

succes in het LUMC en misschien win ik ooit nog een potje schaken van je. Raoul 

Kloppenborg: we hebben bijna alles synchroon gedaan, opleiding, promotie en 

gezin. Dank voor de leuke tijd. Sanne Zinkstok: de sfeermaker van H2-218. Dank 

voor de goede samenwerking en de gezelligheid. Hanneke Thoonsen: als we ooit 

nog tijd hebben gaan we het proefschrift project afmaken. Fianne Spaander: 

dank voor het overbrengen van alle AMC roddels (en ook daarbuiten), die je altijd 

eerder wist dan wie dan ook (en zeker dan ik). Irem Baharoglu, Madieke Liem, en 

Lucie van de Berg: sinds jullie er zijn is de vervrouwelijking van de vaatkamer een 

feit. Roze bekers en weinig gesprekken over voetbal. Maar het is er niet minder 

gezellig door. Dank voor de leuke samenwerking.

De onderzoeksverpleegkundigen, in het bijzonder Marieke Mink, Annemiek de 

Jong en Imke Hooijenga. Marieke, dank voor al je hulp bij het opstarten van de 

TO-ACT studie. Annemiek en Imke, bedankt voor al die keren dat jullie naar de 

poli kwamen omdat er weer een Rankin van een TO-ACT patiënt geblindeerd 

afgenomen moest worden.

De collega’s van de neuroradiologie, in het bijzonder dr. van de Berg en prof. 

dr. Majoie. Dank voor de prettige samenwerking bij tal van wetenschappelijke 

onderzoeken.

Alle overige AIOS, stafleden, verpleegkundigen, KNF medewerkers, polikliniek 

medewerkers, onderzoekers en alle andere medewerkers van H2 (teveel om op 

te noemen), dank voor de zeer plezierige samenwerking de afgelopen jaren en 

al jullie hulp bij alle onderzoeken.
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Dankwoord

Mijn stagebegeleiders van de afgelopen jaren: prof. dr. Aarden, prof. dr. Kastelein, 

prof. dr. Stroes, prof. dr. Hayden en dr. Singaraja. Van ieder van jullie heb ik 

stapsgewijs geleerd hoe je op een goede manier wetenschap moet bedrijven. 

Dank ook dat jullie mij altijd de ruimte hebben geboden om mijn eigen weg te 

vinden in het onderzoek.

De studenten geneeskunde die de afgelopen jaren hebben geholpen bij 

verschillende projecten: Rebecca Seelig, Eva Klaver, Remi Kool, Jorn Gerritsma, 

Alexandra van Dissel (je volhardendheid om de statussen van een paar duizend 

patiënten door te nemen), Aafke Gaartman (je organisatie van het CVT team), 

Stijn Hogeboom, Boris de Graaf, Eva Meulendijks, Arienne Dikstaal en Adrien 

Groot (ook jij hebt je door duizenden statussen heen geworsteld). Allemaal 

dank voor jullie inzet. Ik hoop dat jullie een leerzame tijd hebben gehad.

Mijn twee paranimfen, Jelle Vosters en Danny Cohn. Een paar jaar geleden stond 

ik jullie bij, nu zijn de rollen omgedraaid. Dank voor jullie steun deze dag. Jelle, 

jouw nuchtere kijk op de wereld zal ik goed kunnen gebruiken op de stressvolle 

promotiedag. Letterlijk vanaf dag 1 van onze studententijd zijn we vrienden en 

hebben we vrijwel dezelfde weg afgelegd. Met enorm veel plezier kijk ik terug 

op de verschillende vakanties (Vancouver, Washington, Lissabon en talloze 

keren skiën) en natuurlijke de zondagavond etentjes met Kim en jou. Danny 

(Cohneman), ik heb talloze goede herinneringen aan jou. Alle practical jokes: de 

parkeerboetes van het AMC, de belastingcontroleur die de stichting vasculaire 

geneeskunde kwam controleren (dank ook nog prof. Hoekstra en Levi voor hun 

medewerking hierbij) en natuurlijk de “eitjes vete”. De vakanties in Cannes met 

Petra en Maaike (zolang er tenminste geen verre familieleden langs kwamen), 

skiën, avonden klaverjassen en je (veelal) nutteloze wetenswaardigheden (waar 

na nader onderzoek maar de helft van blijkt te kloppen).

Mijn andere “geneeskunde vrienden”, Daniel en Remco. Remco, ook wij kennen 

elkaar al sinds Medische Biologie. Onze vriendschap is steeds hechter geworden. 

Ik hoop op nog vele eetclub avondjes en dat je Toronto aandoet op een van je 

toekomstige reizen. Daniel, al jaren hebben we een zeer hechte vriendschap. 

Alles kan ik met je bespreken en vrijwel altijd zitten we op dezelfde lijn. Ik denk 

nog vaak terug aan onze fantastische periode in Vancouver: wonen in Kits, de 

Volkswagen Fox, gekookte gehakt, combo B sushi, de West Coast Trail, etc. Een 

onvergetelijke tijd! Weet je zeker dat je niet ook naar Toronto wilt?
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Alle “niet medische” vrienden (die zijn er gelukkig ook nog), Jasper en Evelina, PJ 

en MG, Yaron en Daphne, Yaron en Darya en mijn oude huisgenoten (toch weer 

geneeskunde) Joost, Jeroen en Maarten. Bedankt voor alle welkome afleiding.

Annelies en Jan, bedank dat jullie altijd voor Maaike en mij klaar stonden, niet 

alleen als vaste oppas, maar ook voor die talloze onverwachte verzoeken.

Lieve Hannah (zussie) en Tjalling, door alle drukte zien we elkaar lang niet 

genoeg, maar gelukkig hebben we de jaarlijkse weekenden met onze gezinnen. 

Laten we daar nog heel lang mee door gaan.

Lieve Roel en Marjolein. Roel, de basis van mijn wetenschappelijk denken 

heb ik van jou geërfd en geleerd. Dank voor al je steun en adviezen tijdens 

mijn promotietraject. Fijn ook dat ik me bij jullie kon terugtrekken tijdens het 

schrijven van mijn proefschrift en voor de ontspannende vakanties in Póggio 

Catino samen met zwijnenneus en paardenneus.

Lieve Anneke, dank je wel dat je er altijd voor me bent geweest. Je hebt mij altijd 

gesteund en interesse getoond in alles dat ik deed. Fijn dat je van begin af aan vaste 

oppas oma voor Lily en Thomas bent, ze zijn dol op je! Hopelijk kunnen Maaike en 

ik je in deze moeilijke tijd dezelfde steun bieden die je ons altijd hebt gegeven. 

Lieve Jack, wat vreselijk jammer dat jij mijn verdediging niet meer gehaald hebt. 

Ik weet zeker dat je het heel leuk gevonden zou hebben. Helaas heeft het niet zo 

mogen zijn. Ik heb altijd genoten van de gesprekken en discussies met jou en ben 

ontzettend blij hoe gelukkig jij en Anneke elkaar maakten.

Lieve Maaike (“snurk”), je bent alles voor mij. Zonder jou had ik de promotie, 

opleiding en gezin al die jaren niet kunnen combineren. In al mijn ambitie heb 

je me altijd gesteund en de ruimte geboden en dat naast je eigen drukke baan. 

Ik sta ontelbaar veel uren “ruggetje kriebelen” bij je in het krijt. Ik ga proberen 

ze de komende jaren in te lossen! Mijn allerliefste Lily en Thomas, jullie zijn het 

mooiste dat mij is overkomen. Ik kijk er naar uit om de weekenden en avonden 

niet op het AMC te zitten (en jullie aan de lijn te hebben met de vraag wanneer 

ik naar huis kom) maar meer tijd te hebben om samen met jullie de wereld te 

ontdekken. Met zijn viertjes op naar het avontuur in Toronto!
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