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Dankwoord
Het verrichten van mijn promotieonderzoek en het schrijven van deze thesis was 
onmogelijk geweest zonder de hulp en steun van mensen in mijn directe en indirecte 
omgeving. Met dit dankwoord wil ik uiteraard iedereen bedanken die een bijdrage 
geleverd heeft aan het tot stand komen van deze thesis. Een aantal mensen wil ik 
noemen in het bijzonder:

Prof. dr. A.C. van de Wal, beste Allard, ik heb ontzettend veel geluk gehad met jou 
als promotor en dagelijkse begeleider. Ik heb je leren kennen tijdens mijn weten-
schappelijke stage. Ik ben geen snelle starter en het kost me altijd veel moeite om 
nieuwe kennis op te pakken, en daarom wil je ontzettend bedanken voor het geduld 
en vertrouwen in mij. Wat me het meeste aanspreekt is dat je altijd een complex prob-
leem op een eenvoudige manier weet over te brengen, bijvoorbeeld met een zeer 
overzichtelijke tekening. Je hebt me de vrijheid gegeven die bij me past zodat ik altijd 
mijn eigen ideeën kan uitvoeren, en tegelijkertijd heb je grote inhoudelijke betrok-
kenheid getoond bij alle projecten met je waardevolle adviezen. Ik vond het erg fijn 
dat ik altijd bij je kon binnenlopen, meestal zonder afspraak J. Mijn waardering voor 
jou is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid en ik heb ontzettend veel van je geleerd. 
Hartelijk dank voor je nauwe betrokkenheid bij mijn ontwikkeling als onderzoeker.  
Naast promotieonderzoek hebben we vele social talk gevoerd en je gaf me ook goede 
adviezen voor de nabije toekomst. Dank voor het fatsoeneren van mijn Engels in de 
artikelen van dit proefschrift. Ik vind het een enorme eer om je eerste ‘eigen’ promovendus 
te zijn als hoogleraar, ook al heb je al vele promovendi begeleid. Verder hoop ik in de 
(nabije) toekomst op cardiovasculaire pathologie gebied nog meer van je te kunnen leren.

In de tweede plaats gaat mijn dank uit naar mijn eerste promotor, prof. dr. R.J. de Winter. 
Beste Rob, ik wil je ontzettend bedanken voor de opzet van het promotieproject. Je 
hebt me de gelegenheid gegeven om in jouw groep te werken en te promoveren. Je 
bijdragen aan een aantal studies is enorm, wat heeft geresulteerd in een belangrijk deel 
van mijn proefschrift. Wat me het meest aanspreekt, is je belangstelling aan fundamen-
teel onderzoek, zodat ik me op de pathofysiologie van atherosclerotische hart ziekte 
kon focussen. Net als andere promovendi, heb ik ook genoten van de gezelligheid op 
het “Winterse” uitje. 

Dr. O.J. de Boer, beste Onno, als copromotor, wil ik jou erg bedanken voor je begelei-
ding tijdens mijn OIO-schappen en de waardevolle bijdrage aan dit proefschrift. 
Mijn officieuze “tweede copromotor”, dr. K.T. Koch is slechts zijdelings betrokken 
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geweest bij de directe inhoud van dit proefschrift. Echter, ik heb je heldere, eerlijke 
adviezen en positieve instelling erg gewaardeerd.

Uiteraard wil ik ook de promotiecommissie, bestaande uit prof. dr. A. Angelini,  
prof. dr. M.J.A.P. Daemen, prof. dr. S. Florquin, prof. dr. B.J.M. Mulder, prof. dr. 
H.W.M. Niessen en dr. Z.H. Rittersma, bedanken voor het kritisch lezen en becom-
mentariëren van dit proefschrift.

Ook wil ik een aantal hele vakbekwame collega’s van cardiovasculaire pathologie: 
Chris, Hanneke en Peter, bedanken voor de hulp bij mijn onderzoek en het mooie jaar 
op het AMC. Hanneke,  zonder jouw hulp waren al die enorme hoeveelheid plaques 
en trombi nooit gesneden en gekleurd. Daarvoor ben ik je erg dankbaar. Het blijft 
onwerkelijk en onrechtvaardig dat mijn nauwe collega Chris vroegtijdig is komen te 
overlijden en niet de kans heeft gekregen om alles uit het leven te halen wat er in zit. 
Zijn kennis en ervaring met immuunhistochemie en spectrum analyse is heel belangrijk 
geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift. Het was nooit een probleem voor 
hem om een paar antilichamen te combineren voor ingewikkelde immuno-dubbel of 
tripel kleuring. Dank je wel voor alles. Peter, dank je wel voor je hulp,  geduld en al die 
gezellige tijd die we samen hebben doorgebracht.

Daarnaast wil ik natuurlijk ook de collega-onderzoekers van de onderzoekskamer 
bedanken: Jelger, Ingrid, Wilco, Ünsal, Jesper, Jeroen, Lionel, Marcel en Elena, voor de 
betrokkenheid, hulp en natuurlijk ook de gezelligheid. Het is een groot plezier om een 
zulke enthousiaste groep mensen te mogen ontmoeten.

Daarnaast ben ik ook veel dank verschuldigd aan de collega’s van de “de Winterse” groep. 
Miranda, je bent onmisbaar geweest voor mijn promotieproject. Door de grote veel-
heid data die je had verzameld, kon ik mijn onderzoek naar trombus histologie zonder 
vertraging starten. Prof. dr. J.G. Tijssen, beste Jan, ik ben je veel dank verschuldigd 
voor je adviezen over statistiek en je kritische blik voor het ‘plaquebloeding stuk’. 
Maik, je kennis en creativiteit is erg belangrijk geweest voor methodiek in het “ guide-
wire coating stuk”. Daarnaast wil ik natuurlijk andere collega’s van ‘de Winterse’groep: 
Joost, Niels, Peter, Marcel, Margo, Pier, Wichert, Jan, Johan, Yu-Kwan en Lieve, 
bedanken voor de betrokkenheid en natuurlijke de gezelligheid tijdens congres bezoek 
en ‘de Winterse uitjes’.
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Daarnaast ben ik de opleiders van de afdeling pathologie (prof. dr. M. van der Vijver 
en prof. dr. S. Florquin) zeer dankbaar. Jullie hebben me  de mogelijkheid geboden om 
mijn opleiding pathologie in het AMC te volgen en daarnaast de gelegenheid gegeven 
om dit proefschrift af te ronden.

Een goede werksfeer begint met gezellige collega’s. Het is mijn geluk om deze geweldige 
groep collega AIO’s van pathologie  te hebben ontmoet en om gezamenlijk een mooie 
tijd zowel op, als buiten de werkvloer mee te maken.

Mijn paranimfen Lan Zhang en Yun Teng wil ik ook bedanken. Ik vind het fijn dat 
jullie mijn paranimf willen zijn en super dat jullie altijd voor me klaarstaan wanneer ik 
jullie nodig heb.
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Xiaofei Li werd geboren op 6 april 1974 te Harbin China. Na het behalen van het 
hoog middelbare school dilopma in 1993, studeerde hij geneeskunde aan de Harbin 
Medical University. Na een 5-jaar opleiding, behaalde hij in 1998 zijn bachelor degree 
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de Winter en prof. dr. van der Wal. In maart 2012 werd het experimentele werk op het 
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ACS: acute coronary syndrome
AMI: acute myocardial infarction 
AP: alkaline phosphatase
ARedS: Alizarin red S stain
bFGF: basic fibroblast growth factor
BMS: bare metal stent
CABG: coronary artery bypass graft
CAD: coronary artery disease
CD: cluster of differentiation
CI: confidence interval
CRP: C-reactive protein
cTNT: cardiac troponin T
DES: drug-eluting stent
EBCT: electron beam computed tomography
EC: endothelial cells
ECM: extracellular matrix
EDTA: ethylene diamine tetra acetic acid
eGFR: estimated glomerular filtration rate
EPC: endothelial progenitor cell
EvG: elastic van Gieson
GFA: glycophorin A
H&E: hematoxylin and eosin 
HR: hazard ratio
hsCRP: high sensitivity CRP
IDI: integrated discrimination improvement
IL-17A: interleukin 17A
IPH: intraplaque hemorrhage
ISR: in stent-restenosis
IVUS: intravascular ultrasound
LAD: left the anterior descending artery
LCA: leukocyte common antigen
LCx: left circumflex branch
LDL: low density lipoprotein
Lp-PLA2: lipoprotein-associated phospholipase A2 
MBG: myocardial blush grade
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MCET: mast cell extracellular trap
MMP: matrix metalloproteinase
MPO: myeloperoxidase
MRI: magnetic resonance imaging
NBT: nitroblue tetrazolium
NET: neutrophil extracellular trap
NRI: net reclassification improvement
NSTEMI: non ST segment myocardial infarction
NT-pro-BNP: N-terminal pro-brain natriuretic peptide 
OCT: optical computed tomography
OPN: osteopontin
PCI: percutaneous coronary intervention
PIT: pathological intimal thickening
pPCI: primary percutaneous coronary intervention
PTCA: percutaneous transluminal coronary angioplasty
RCA: right coronary artery
RBC: red blood cells
STEMI: ST-segment elevation myocardial infarction
SMC: smooth muscle cells
TCFA: thin cap fibroatheroma
TGF-β: transforming growth factor beta
TIMI: thrombolysis in myocardial infarction
VEGF: vascular endothelial growth factor
vWF: von Willebrand factor
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