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nEDERLAnDsE sAMEnvATTInG

bEELDvoRMInG vAn onTsTEkInG vAn DE 
sLAGADERLIjkE vAATwAnD
Dit proefschrift met de naar het Nederlands vertaalde titel “Beeldvorming van 
ontsteking van de slagaderlijke vaatwand” begint in hoofdstuk 1 met een algemene 
introductie. 

Volgend op de introductie wordt in het eerste deel van het proefschrift de toepassing 
van de MRI-scanner bij kwantificatie van slagaderlijke vaatwand karakteristieken 
(uiteengezet hoofdstuk 2, 3 en 4). In het tweede deel wordt de toegevoegde waarde 
van het gebruik van de FDG-PET/CT scanner, om de slagaderlijke vaatwand ontsteking 
te kwantificeren, besproken (hoofdstuk 5, 6 en 7). Het laatste deel van het proefschrift 
beschrijft de toepassing van strategieën om HDL-cholesterol in of bij de slagaderlijke 
vaatwand te verhogen, om zo ontsteking te verminderen. Het uitblussen van de ze 
ontsteking verlaagt mogelijk het risico op hart- en vaatziekten.

Deel 1: Het gebruik van de MRI-scanner ter kwantificatie van 
slagaderlijke vaatwand karakteristieken
Kwantificatie van slagaderlijke vaatwand karakteristieken met behulp van de MRI-
scanner heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Het meten van de vaatwanddikte en 
-compositie wordt binnen wetenschappelijk onderzoek steeds meer gebruikt om binnen 
een omschreven groep het risico op hart- en vaatziekten in te schatten. In de zoektocht 
naar nog betere methoden, blijkt dat de toename van magnetisch veldsterkte van de 
scanner niet leidt tot een betere reproduceerbaarheid van de metingen. In hoofdstuk 2 

tonen we aan dat in een groep patiënten met een ernstig verdikte vaatwand van de 
halsslagader door aderverkalking, het verhogen van de scanresolutie wél tot een 
betere reproduceerbaarheid van de metingen leidt. Dit geldt niet voor de identificatie 
van componenten van de verdikte vaatwand, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Het 
herkennen van de vaatwand-componenten heeft als doel om inzicht te krijgen in  
gevoeligheid voor deze zogenaamde vaatwandplaque om open te scheuren eaarbij 
de inhoud van de vaatwandplaque verderop in het bloevat een afsluiting veroorzaakt 
door vorming van een bloedprop (trombus). Deze vaatafsluiting uit zich als een hart- of 
herseninfarct. 

In hoofdstuk 4 wordt aan getoond dat de middels MRI-scanner gemeten 
vaatwanddikte van de halsslagader na twee jaar afneemt bij patiënten met type  2 
diabetes mellitus, als zij strikt volgens de richtlijn worden behandeld. Dit in 
tegenstelling tot een vergelijkbare groep zonder type 2 diabetes mellitus, waar 
geen verschil in vaatwanddikte werd gemeten. De body-mass-index (BMI) bleek de 
belangrijkste voorspeller van afname van vaatwanddikte bij de patiënten met type 2 
diabetes mellitus. 
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Deel 2: Het gebruik van de FDG-PET/CT scanner ter kwantificatie 
van slagaderlijke vaatwand ontsteking
In navolging van de MRI-scanner is de FDG-PET/CT scanner waarschijnlijk nog 
beter in staat om het risico op hart- en vaatziekten van een omschreven groep 
mensen in te schatten. In tegenstelling tot de MRI-scanner, die alleen meting van 
de vaatwanddikte en -compositie toestaat, is het met de FDG-PET/CT scanner 
mogelijk om directe ontstekingsactiviteit in de slagaderlijke vaatwand te meten. Met 
deze methode zou het mogelijk moeten zijn om het risico op hart- en vaatziekten 
per individu in te schatten voor na behandeling. In hoofdstuk 5 bevestigen we de 
betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de metingen door toepassing van een 
gestandaardiseerd protocol. Gebruikmakend van dit protocol zijn in dit hoofdstuk 
tevens referentiewaarden voor patiëntengroepen met een verschillend risico op 
hart- en vaatziekten gedefinieerd. De spreiding in de meting per individu is te groot 
om een betrouwbare schatting van het risico op hart- en vaatziekten per individu 
te geven. 

In hoofdstuk 7 wordt de kracht van het gebruik van de FDG-PET/CT scanner 
getoond. In patiënten met reumatoïde artritis die wel of niet afhankelijk van een 
biological zijn om de ziekteactiviteit op een laag niveau te houden, blijkt de MRI-
scanner geen onderscheid te vinden in de vaatwanddikte van de halsslagader. Met 
de FDG-PET/CT scanner wordt tussen deze groepen wel degelijk een verschil gezien 
in ontsteking van deze delen van de halsslagader, wat een persisterend verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten inhoudt voor mensen die krachtigere therapie 
nodig hebben. 

De complexiteit van de behandeling van reumatoïde artritis wordt beschreven in 
hoofdstuk 8, waar naast effectieve vermindering van de ziekte activiteit als gevolg 
van het gebruik van een interleukine-6 receptor antagonist, ook een dyslipidemie 
ontstaat. Uit metingen van de lipoproteïne fracties voor en na inname van een vetrijk 
dieet blijkt dat de interleukine-6 receptor antagonist de klaring van chylomicronen 
en remnant partikels remt, meest waarschijnlijk door verminderde LDL-receptor 
expressie op de hepatocyt. In vitro onderzoek bevestigt het remmend effect van de 
interleukine-6 receptor antagonist op de LDL-receptor expressie. Ondanks het sterke 
ontstekingsremmende effect bestaat er via een andere route dus een bijwerking die 
het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. 

Deel 3: Lokaal verhoogd HDL als therapie voor slagaderlijke 
vaatwand ontsteking
Hoofdstuk 8 is een literatuur review waarin de gunstige effecten van high-density 
lipoprotein (HDL, ook wel het gunstige cholesterol genoemd) op het risico op 
hart- en vaatziekten wordt beschreven door te kijken naar de uiting van genetische 
aandoeningen die de werking van HDL of de bij het HDL-metabolisme betrokken 
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eiwitten beïnvloeden. Deze gunstige effecten van HDL-cholesterol hebben 
geïnspireerd om in hoofdstuk 9 te kijken wat het effect is van met anti-ApoA-I 
antilichaam beklede stents op de in-stent restenose ten opzichte van een niet-beklede 
metalen stent. Omdat ApoA-I het sleuteleiwit is aan de oppervlakte van HDL, verhoogt 
de bekleding in in vitro experimenten door lokale toename van HDL, de hechting en 
groei van endotheelcellen en remt het de vorming van stolsels op het oppervlak. 
In een proefdiermodel laat deze experimentele stentbekleding na 28  dagen geen 
voordeel zien ten opzichte van de niet beklede variant. De beperkte bedekking van het 
vaatwandoppervlak bij gebruik van een stent zou de sleutel kunnen zijn tot de oorzaak 
van het falen van deze stentbekleding. In hoofdstuk 10 wordt middels een andere 
techniek het HDL cholesterol in van de vaatwand verhoogd. Uit eerder onderzoek 
blijkt dat een hydrofiele bekleding van vaatwandprothesen veel HDL aantrekt, in 
tegenstelling tot de hydrofobe variant die in de praktijk het meest gebruikt wordt. 
De toepassing van een hydrofiele bedekking van een halsslagaderprothese laat in 
een proefdiermodel een voordeel zien in doorgankelijkheid na 28 dagen ten opzichte 
van een hydrofobe bekleding. Er blijk en zich dan ook op de hydrofiel beklede 
vaatwandprothese meer endotheelcellen en minder leukocyten en trombocyten 
te hebben afgezet, wat verantwoordelijk gehouden kan worden voor het gunstige 
resultaat. Onderzoek naar de afzetting van eiwit op de vaatwandprothese toont een 
hoge afzetting van ApoA-I op de hydrofiele bekleding, hetgeen causaal wordt geacht 
voor de het gunstige afzettingsprofiel van de cellen.

Dit proefschrift sluit af met hoofdstuk 11, een Engelstalige samenvatting en discussie.

199





&

AuTHoR’s AFFIL IATIons
Academic Medical Center, Amsterdam, The Netherlands

D e p a r t m e n t  o f  V a s c u l a r  M e d i c i n e

– Diederik F. van Wijk, MD, PhD
– Raphaël Duivenvoorden, MD, PhD
– Dirk-Jan F. Enklaar, MD
– John J.P. Kastelein, MD, PhD, Professor
– Eric de Groot, PhD
– Erik S.G. Stroes, MD, PhD, Professor
– Fleur M. van der Valk, MD
– Loek P. Smits, MD
– Sophie J. Bernelot Moens, MD
– Radjesh J. Bisoendial, MD, PhD
– Ruud S. Kootte, MD
– Dominik M. Schulte, MD, PhD
– Geesje M. Dallinga-Thie, Ir, PhD
– Johannes H.M. Levels, PhD
– G. Kees Hovingh, MD, PhD

D e p a r t m e n t  o f  R a d i o l o g y

– Aart J. Nederveen, PhD
– Henri J.J.M. Mutsaerts, MD

D e p a r t m e n t  o f  N u c l e a r  M e d i c i n e

– Hein J. Verberne, MD, PhD, Associate Professor

D e p a r t m e n t  o f  C l i n i c a l  I m m u n o l o g y  a n d 
R h e u m a t o l o g y

– Sander I. van Leuven, MD, PhD
– Paul P. Tak, MD, PhD, Professor
– Sander W. Tas, MD, PhD
– Danielle M. Gerlag, MD, PhD

D e p a r t m e n t  o f  C a r d i o l o g y

– Robbert J. de Winter, MD, PhD, Professor

D e p a r t m e n t  o f  P a t h o l o g y

– Allard C. van der Wal, PhD

201



&

D e p a r t m e n t  o f  M e d i c a l  C e l l  B i o c h e m i s t r y

– Carlie J.M. de Vries, PhD, Professor

D e p a r t m e n t  o f  M e d i c a l  B i o c h e m i s t r y 

– Dave Speijer, PhD

Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands

D e p a r t m e n t  o f  N e p h r o l o g y

– Joris I. Rotmans, MD, PhD
– Ton J. Rabelink, MD, PhD, Professor

D e p a r t m e n t  o f  R a d i o l o g y

– Rob J. van der Geest, PhD
– Frieke M.A. Box, PhD

Flevohospital, Almere, The Netherlands

D e p a r t m e n t  o f  R h e u m a t o l o g y

– Koen Vos, MD, PhD 

Ikazia Hospital, Rotterdam, The Netherlands

D e p a r t m e n t  o f  R h e u m a t o l o g y

– Marc A. Kok, MD, PhD

University Clinique Schleswig-Holstein, Kiel, Germany

D e p a r t m e n t  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e

– Nike Müller, PhD
– Matthias Laudes, MD, PhD, Professor

Maastricht University, Maastricht, The Netherlands

D e p a r t m e n t  o f  B i o M e d i c a l  E n g i n e e r i n g

– Menno L.W. Knetsch, PhD, Associate Professor
– Leo H. Koole, PhD, Professor

202



&

LIsT oF PubLICATIons
Mook OR, Jonker A, Strang AC, Veltien A, Gambarota G, Frederiks 
WM, Heerschap A, Van Noorden CJ (2008) Noninvasive magnetic 
resonance imaging of the development of individual colon cancer 
tumors in rat liver. Biotechniques 44: 529-535. PMID18476817

Strang AC, Hovingh GK, Stroes ES, Kastelein JJ (2009) The genetics 
of high-density lipoprotein metabolism: clinical relevance for 
therapeutic approaches. Am J Cardiol 104: 22E-31E. PMID19895941

Strang AC, Kaasjager HA, Basart DC, Stroes ES (2010) Prevalence of 
dyslipidaemia in patients treated with lipid-modifying drugs in the 
Netherlands. Part of the dyslipidaemia international survey. Neth J 
Med 68: 168-174. PMID20421658

Strang AC, Bisoendial RJ, Kootte RS, Schulte DM, Dallinga-Thie GM, 
Levels JH, Kok M, Vos K, Tas SW, Tietge UJ, Muller N, Laudes M, 
Gerlag DM, Stroes ES, Tak PP (2013) Pro-atherogenic lipid changes 
and decreased hepatic LDL receptor expression by tocilizumab in 
rheumatoid arthritis. Atherosclerosis 229: 174-181. PMID23746537

Strang AC, Knetsch ML, Idu MM, Bisoendial RJ, Kramer G, Speijer D, 
Koole LH, Stroes ES, Rotmans JI (2014) Superior in vivo compatibility 
of hydrophilic polymer coated prosthetic vascular grafts. J Vasc 
Access 15: 95-101. PMID24170585 

van Wijk DF, Strang AC, Duivenvoorden R, Enklaar DJ, van der Geest 
RJ, Kastelein JJ, de GE, Stroes ES, Nederveen AJ (2014) Increasing 
spatial resolution of 3T MRI scanning improves reproducibility of 
carotid arterial wall dimension measurements. MAGMA 27: 219-226. 
PMID24046072

Strang AC, van Wijk DF, Mutsaerts HJ, Stroes ES, Nederveen AJ, 
Rotmans JI, Rabelink TJ, Box FM (2015) Guideline treatment results 
in regression of atherosclerosis in type 2 diabetes mellitus. Diab Vasc 

Dis Res. (currently epub ahead of print only) PMID25589481

LIST OF PUBLICATIONS

Mook OR, Jonker A, Strang AC, Veltien A, Gambarota G, Frederiks WM,

Heerschap A, Van Noorden CJ (2008) Noninvasive magnetic resonance

imaging of the development of individual  colon cancer tumors in rat

liver. Biotechniques 44: 529-535. PMID18476817

Strang AC, Hovingh GK, Stroes ES, Kastelein JJ (2009) The genetics of

high-density lipoprotein metabolism: clinical relevance for therapeutic

approaches. Am J Cardiol 104: 22E-31E. PMID19895941

Strang AC,  Kaasjager  HA,  Basart  DC,  Stroes  ES (2010)  Prevalence of

dyslipidaemia  in  patients  treated  with  lipid-modifying  drugs  in  the

Netherlands. Part of the dyslipidaemia international survey. Neth J Med

68: 168-174. PMID20421658

Strang  AC,  Bisoendial  RJ,  Kootte  RS,  Schulte  DM,  Dallinga-Thie  GM,

Levels JH, Kok M, Vos K, Tas SW, Tietge UJ, Muller N, Laudes M, Gerlag

DM,  Stroes  ES,  Tak  PP  (2013)  Pro-atherogenic  lipid  changes  and

decreased  hepatic  LDL  receptor  expression  by  tocilizumab  in

rheumatoid arthritis. Atherosclerosis 229: 174-181. PMID23746537

Strang AC,  Knetsch ML,  Idu MM,  Bisoendial  RJ,  Kramer G,  Speijer  D,

Koole LH, Stroes ES, Rotmans JI (2014) Superior in vivo compatibility of

hydrophilic polymer coated prosthetic vascular grafts. J Vasc Access 15:

95-101. PMID24170585 

van Wijk DF, Strang AC, Duivenvoorden R, Enklaar DJ, van der Geest RJ,

Kastelein JJ, de GE, Stroes ES, Nederveen AJ (2014) Increasing spatial

resolution  of  3T  MRI  scanning  improves  reproducibility  of  carotid

arterial  wall  dimension  measurements.  MAGMA  27:  219-226.

PMID24046072

LIST OF PUBLICATIONS

Mook OR, Jonker A, Strang AC, Veltien A, Gambarota G, Frederiks WM,

Heerschap A, Van Noorden CJ (2008) Noninvasive magnetic resonance

imaging of the development of individual  colon cancer tumors in rat

liver. Biotechniques 44: 529-535. PMID18476817

Strang AC, Hovingh GK, Stroes ES, Kastelein JJ (2009) The genetics of

high-density lipoprotein metabolism: clinical relevance for therapeutic

approaches. Am J Cardiol 104: 22E-31E. PMID19895941

Strang AC,  Kaasjager  HA,  Basart  DC,  Stroes  ES (2010)  Prevalence of

dyslipidaemia  in  patients  treated  with  lipid-modifying  drugs  in  the

Netherlands. Part of the dyslipidaemia international survey. Neth J Med

68: 168-174. PMID20421658

Strang  AC,  Bisoendial  RJ,  Kootte  RS,  Schulte  DM,  Dallinga-Thie  GM,

Levels JH, Kok M, Vos K, Tas SW, Tietge UJ, Muller N, Laudes M, Gerlag

DM,  Stroes  ES,  Tak  PP  (2013)  Pro-atherogenic  lipid  changes  and

decreased  hepatic  LDL  receptor  expression  by  tocilizumab  in

rheumatoid arthritis. Atherosclerosis 229: 174-181. PMID23746537

Strang AC,  Knetsch ML,  Idu MM,  Bisoendial  RJ,  Kramer G,  Speijer  D,

Koole LH, Stroes ES, Rotmans JI (2014) Superior in vivo compatibility of

hydrophilic polymer coated prosthetic vascular grafts. J Vasc Access 15:

95-101. PMID24170585 

van Wijk DF, Strang AC, Duivenvoorden R, Enklaar DJ, van der Geest RJ,

Kastelein JJ, de GE, Stroes ES, Nederveen AJ (2014) Increasing spatial

resolution  of  3T  MRI  scanning  improves  reproducibility  of  carotid

arterial  wall  dimension  measurements.  MAGMA  27:  219-226.

PMID24046072

LIST OF PUBLICATIONS

Mook OR, Jonker A, Strang AC, Veltien A, Gambarota G, Frederiks WM,

Heerschap A, Van Noorden CJ (2008) Noninvasive magnetic resonance

imaging of the development of individual  colon cancer tumors in rat

liver. Biotechniques 44: 529-535. PMID18476817

Strang AC, Hovingh GK, Stroes ES, Kastelein JJ (2009) The genetics of

high-density lipoprotein metabolism: clinical relevance for therapeutic

approaches. Am J Cardiol 104: 22E-31E. PMID19895941

Strang AC,  Kaasjager  HA,  Basart  DC,  Stroes  ES (2010)  Prevalence of

dyslipidaemia  in  patients  treated  with  lipid-modifying  drugs  in  the

Netherlands. Part of the dyslipidaemia international survey. Neth J Med

68: 168-174. PMID20421658

Strang  AC,  Bisoendial  RJ,  Kootte  RS,  Schulte  DM,  Dallinga-Thie  GM,

Levels JH, Kok M, Vos K, Tas SW, Tietge UJ, Muller N, Laudes M, Gerlag

DM,  Stroes  ES,  Tak  PP  (2013)  Pro-atherogenic  lipid  changes  and

decreased  hepatic  LDL  receptor  expression  by  tocilizumab  in

rheumatoid arthritis. Atherosclerosis 229: 174-181. PMID23746537

Strang AC,  Knetsch ML,  Idu MM,  Bisoendial  RJ,  Kramer G,  Speijer  D,

Koole LH, Stroes ES, Rotmans JI (2014) Superior in vivo compatibility of

hydrophilic polymer coated prosthetic vascular grafts. J Vasc Access 15:

95-101. PMID24170585 

van Wijk DF, Strang AC, Duivenvoorden R, Enklaar DJ, van der Geest RJ,

Kastelein JJ, de GE, Stroes ES, Nederveen AJ (2014) Increasing spatial

resolution  of  3T  MRI  scanning  improves  reproducibility  of  carotid

arterial  wall  dimension  measurements.  MAGMA  27:  219-226.

PMID24046072

LIST OF PUBLICATIONS

Mook OR, Jonker A, Strang AC, Veltien A, Gambarota G, Frederiks WM,

Heerschap A, Van Noorden CJ (2008) Noninvasive magnetic resonance

imaging of the development of individual  colon cancer tumors in rat

liver. Biotechniques 44: 529-535. PMID18476817

Strang AC, Hovingh GK, Stroes ES, Kastelein JJ (2009) The genetics of

high-density lipoprotein metabolism: clinical relevance for therapeutic

approaches. Am J Cardiol 104: 22E-31E. PMID19895941

Strang AC,  Kaasjager  HA,  Basart  DC,  Stroes  ES (2010)  Prevalence of

dyslipidaemia  in  patients  treated  with  lipid-modifying  drugs  in  the

Netherlands. Part of the dyslipidaemia international survey. Neth J Med

68: 168-174. PMID20421658

Strang  AC,  Bisoendial  RJ,  Kootte  RS,  Schulte  DM,  Dallinga-Thie  GM,

Levels JH, Kok M, Vos K, Tas SW, Tietge UJ, Muller N, Laudes M, Gerlag

DM,  Stroes  ES,  Tak  PP  (2013)  Pro-atherogenic  lipid  changes  and

decreased  hepatic  LDL  receptor  expression  by  tocilizumab  in

rheumatoid arthritis. Atherosclerosis 229: 174-181. PMID23746537

Strang AC,  Knetsch ML,  Idu MM,  Bisoendial  RJ,  Kramer G,  Speijer  D,

Koole LH, Stroes ES, Rotmans JI (2014) Superior in vivo compatibility of

hydrophilic polymer coated prosthetic vascular grafts. J Vasc Access 15:

95-101. PMID24170585 

van Wijk DF, Strang AC, Duivenvoorden R, Enklaar DJ, van der Geest RJ,

Kastelein JJ, de GE, Stroes ES, Nederveen AJ (2014) Increasing spatial

resolution  of  3T  MRI  scanning  improves  reproducibility  of  carotid

arterial  wall  dimension  measurements.  MAGMA  27:  219-226.

PMID24046072

LIST OF PUBLICATIONS

Mook OR, Jonker A, Strang AC, Veltien A, Gambarota G, Frederiks WM,

Heerschap A, Van Noorden CJ (2008) Noninvasive magnetic resonance

imaging of the development of individual  colon cancer tumors in rat

liver. Biotechniques 44: 529-535. PMID18476817

Strang AC, Hovingh GK, Stroes ES, Kastelein JJ (2009) The genetics of

high-density lipoprotein metabolism: clinical relevance for therapeutic

approaches. Am J Cardiol 104: 22E-31E. PMID19895941

Strang AC,  Kaasjager  HA,  Basart  DC,  Stroes  ES (2010)  Prevalence of

dyslipidaemia  in  patients  treated  with  lipid-modifying  drugs  in  the

Netherlands. Part of the dyslipidaemia international survey. Neth J Med

68: 168-174. PMID20421658

Strang  AC,  Bisoendial  RJ,  Kootte  RS,  Schulte  DM,  Dallinga-Thie  GM,

Levels JH, Kok M, Vos K, Tas SW, Tietge UJ, Muller N, Laudes M, Gerlag

DM,  Stroes  ES,  Tak  PP  (2013)  Pro-atherogenic  lipid  changes  and

decreased  hepatic  LDL  receptor  expression  by  tocilizumab  in

rheumatoid arthritis. Atherosclerosis 229: 174-181. PMID23746537

Strang AC,  Knetsch ML,  Idu MM,  Bisoendial  RJ,  Kramer G,  Speijer  D,

Koole LH, Stroes ES, Rotmans JI (2014) Superior in vivo compatibility of

hydrophilic polymer coated prosthetic vascular grafts. J Vasc Access 15:

95-101. PMID24170585 

van Wijk DF, Strang AC, Duivenvoorden R, Enklaar DJ, van der Geest RJ,

Kastelein JJ, de GE, Stroes ES, Nederveen AJ (2014) Increasing spatial

resolution  of  3T  MRI  scanning  improves  reproducibility  of  carotid

arterial  wall  dimension  measurements.  MAGMA  27:  219-226.

PMID24046072

LIST OF PUBLICATIONS

Mook OR, Jonker A, Strang AC, Veltien A, Gambarota G, Frederiks WM,

Heerschap A, Van Noorden CJ (2008) Noninvasive magnetic resonance

imaging of the development of individual  colon cancer tumors in rat

liver. Biotechniques 44: 529-535. PMID18476817

Strang AC, Hovingh GK, Stroes ES, Kastelein JJ (2009) The genetics of

high-density lipoprotein metabolism: clinical relevance for therapeutic

approaches. Am J Cardiol 104: 22E-31E. PMID19895941

Strang AC,  Kaasjager  HA,  Basart  DC,  Stroes  ES (2010)  Prevalence of

dyslipidaemia  in  patients  treated  with  lipid-modifying  drugs  in  the

Netherlands. Part of the dyslipidaemia international survey. Neth J Med

68: 168-174. PMID20421658

Strang  AC,  Bisoendial  RJ,  Kootte  RS,  Schulte  DM,  Dallinga-Thie  GM,

Levels JH, Kok M, Vos K, Tas SW, Tietge UJ, Muller N, Laudes M, Gerlag

DM,  Stroes  ES,  Tak  PP  (2013)  Pro-atherogenic  lipid  changes  and

decreased  hepatic  LDL  receptor  expression  by  tocilizumab  in

rheumatoid arthritis. Atherosclerosis 229: 174-181. PMID23746537

Strang AC,  Knetsch ML,  Idu MM,  Bisoendial  RJ,  Kramer G,  Speijer  D,

Koole LH, Stroes ES, Rotmans JI (2014) Superior in vivo compatibility of

hydrophilic polymer coated prosthetic vascular grafts. J Vasc Access 15:

95-101. PMID24170585 

van Wijk DF, Strang AC, Duivenvoorden R, Enklaar DJ, van der Geest RJ,

Kastelein JJ, de GE, Stroes ES, Nederveen AJ (2014) Increasing spatial

resolution  of  3T  MRI  scanning  improves  reproducibility  of  carotid

arterial  wall  dimension  measurements.  MAGMA  27:  219-226.

PMID24046072

Strang AC, van Wijk DF, Mutsaerts HJ, Stroes ES, Nederveen AJ, Rotmans

JI, Rabelink TJ, Box FM (2015) Guideline treatment results in regression

of  atherosclerosis  in  type  2  diabetes  mellitus.  Diab  Vasc  Dis  Res.

(currently epub ahead of print only) PMID25589481

203





&

DAnkwooRD
Mijn proefschrift, als ultiem resultaat van mijn promotietraject, is tot stand gekomen 
met hulp van veel mensen om me heen. Ik heb de hulp van veel mensen als springplank 
kunnen gebruiken en omdat ik wellicht niet elke handreiking heb afgesloten met een 
passende handdruk, wil ik velen met dit schrijven bij naam bedanken. 

Lies, mijn echtgenote. Door mijn promotie heb ik me persoonlijk kunnen 
ontwikkelen tot arts met een uitgebreide wetenschappelijke achtergrond. Samen 
hebben we geleerd hoe het leven naast werk daardoor goed georganiseerd moet zijn. 
Het is ons gelukt om naast een professionele carrière ook partners en vooral ouders 
te zijn van twee geweldige kinderen. Je hebt me ongelooflijk veel gegund en je hebt 
me enorm geholpen met relativeren tijdens mijn promotie en ik wil je danken voor je 
geduld. Het verhaal van het zieke varken op zondagochtend is een goed voorbeeld 
van de bijzondere ervaringen die ik met je heb kunnen delen; alleen jij kon me op dat 
moment helpen.

Steven en Ruud, de paranimfen. Achter de eervolle symbolische rol van de 
paranimf schuilt een enorme waardering voor wie jullie zijn. In zekere zin zijn jullie 
beide broer en vriend gebleken en ik zie jullie als een groot voorbeeld. Omdat we op 
vlakken verschillen, maar vooral omdat we ook op elkaar lijken, is er een bijzondere 
chemie. Voor de buitenwereld lijkt het soms alsof onze gesprekken geen onderwerp 
hebben. Laat ze maar.

Erik Stroes, promotor. Niemand straalt zoveel energie uit als jij. Niemand motiveert 
zo goed als jij. De combinatie van geduld en snelheid, een portie rake klappen op 
willekeurige ledematen en af en toe een aardig prikkelende preek hebben geleid tot 
dit proefschrift. Bovendien, de hoeveelheid ervaringen, kennis en vriendschappen die 
ik door het vervaardigen van dit proefschrift heb verkregen is enorm. Dank! (Nee, 
jij bedankt)

Paul Peter Tak, promotor. Dank voor de supervisie tijdens mijn promotietraject, 
mede in persoon door Mw. Dr. Daan Gerlag, uw echtgenote en tevens vooraanstaand 
staflid. De toegang tot de Klinische Immunologie en Reumatologie naast de Vasculaire 
Geneeskunde hebben een vruchtbare wetenschappelijke samenwerking ingeluid.

Bundi (Radjesh), copromotor. Dank voor de samenwerking en het aanstekelijke 
enthousiasme voor wetenschap. Met name in de eerste twee jaar heb je me dagelijks 
richting gegeven. Je vertrek naar Sydney heeft grotere zelfstandigheid afgedwongen. 
Ik dank je voor de geweldige tijd. 

Joris, copromotor. Dank voor de samenwerking en de geweldige opbouwende 
feedback die je me hebt gegeven. Je bent voor mij en groot voorbeeld van hoe je 
klinische, wetenschappelijke en privé agenda’s naast elkaar draaiende weet te houden. 

Joyce, afdelingsmanager. Secretaresse is een belachelijke titel voor jouw rol. Je 
sociale en intellectuele en professionele capaciteiten zijn ongelofelijk. Je bent de olie 
in de motor van de afdeling. Buiten de afdeling ben je ook nog eens de lijm die alles 
weer maakt. Dank voor de geweldige tijd en de berg waargebeurde verhalen.
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Leden van de promotiecommissie Prof. dr. J.J.P. Kastelein, Prof. dr. D.L.P. Baeten, 
Prof. dr. C.J.M. de Vries, Prof. dr. P.C.N. Rensen, Dr. S.M. Boekholdt: hartelijk dank 
voor uw wetenschappelijke toetsing van mijn proefschrift.

Prof. Dr. Marcel Levi: dank voor het initiëren van de spontane sollicitatieronde 
bij de Vasculaire Geneeskunde. Prof. Dr. John Kastelein (naast commissielid ook 
voormalig hoofd van de afdeling), dank voor de restrictieloze ervaringen die je ons 
allen gegund hebt op de afdeling. Prof. Dr. Saskia Middeldorp, Prof. Dr. Harry Büller, 
Dr. Kees Hovingh, Dr. Max Nieuwdorp, Dr. Bert Jan van der Born, Dr. Michiel Coppens, 
Dr. Sara Joan Pinto, Dr. Jan-Albert Kuivenhoven, Dr. Mieke Trip; stafleden Vasculaire 
Geneeskunde. 

Prof. Dr. Joost Meijers: altijd vriendelijk en toegankelijk. Je bent een geweldig 
docent met schitterende voorbeeldsituaties waarmee je keer op keer in delen de 
stollingscascade uit weet te leggen. Hartelijk dank ook voor de talloze keren spontaan 
onderwijs op donderdag.

Dr. Ir. Geesje Dallinga-Thie: enorm veel dank voor de begeleiding van vele 
experimenten en de geweldige bevordering van de tocilizumab-publicatie! Alinda 
Schimmel: dank voor de hulp bij ELISA’s, PCR en Western-blots. Han Levels: dank 
voor de dagen en nachten FPLC en andere analyses. Prof. Dr. Carlie de Vries: dank 
voor het gebruik van het lab Biochemie, de microtomen en de chemicaliën. Hanneke 
Ploegmakers: dank voor de training in kleuringen. Matthijs Baart: dank voor het 
kleuren en meten van de 2 miljoen coupes. Dr. Dave Spijer: dank voor de MSMS 
analyses en het biochemisch “sparren”. Dr. Ir. Aart Nederveen: dank voor het gebruik 
van de MRI. Prof. Dr. Rob de Winter: dank voor de expert-sessies “hoe stent je een 
konijn”. Dr.  Sander van Leuven: dank voor het reviseren van de reumatologische 
METC-protocollen. Prof. Dr. Koos Zwinderman: dank voor het tegen het licht houden 
van mijn dubieuze statistiek. Prof. Dr. Ton Rabelink: dank voor het gunnen en het 
geduld bij het Plato-onderzoek. Dr. Menno Knetsch, Prof. Dr. Leo Koole Henriette de 
Haan, Debby Bus, Nanet Sons, Prof. Dr. Albert Groen, Prof. Dr. Dominique Baeten, 
Dr. Allard v/d Wall, Dr. Heleen van Beusekom; hooggeleerden en medewerkers van 
aanpalende afdelingen, hartelijk dank.

In de vier jaar op F4, met de blessuretijd van twee jaar daarbij nog opgeteld, 
heb ik grofweg drie generaties collega promovendi meegemaakt. Ik dank hen allen 
voor de geweldige tijd, hulp, steun en samenwerking. In het bijzonder bedank ik 
de collega’s wiens naam ik nu vergeet te noemen. Hans Mooij (allesweter), Suthesh 
(keizer netwerken), Katrijn (synchroonleven), Ruud (zie boven), Ties (flower power), 
Meeike (Coca Cola Light break partner), Ankie (fietsbuddy), Corien (duizendpoot), 
Marjet (gezelligste roommate ever), Diederik, Carlijne, Maurits, Josien, Danka, 
Paulien, Fleur, Sophie, Elise, Ester, Frederiek, Karim, Lysette, Mandy, Maayke, Mara, 
Niels, Annemieke, Brigitte, Bregje, Dirk-Jan, Andrea, Barbara, Maartje, Lily, Fouad, 
Daan, Olav, Raphael, Danny, Hans Avis, Karim, Remco, Menno, Onno, Renee, Nanne, 
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Bas, Julian, Whitney, Lisette, Sara, Geerte, Loek, Roeland, Joost, Paulien, Nick, Julian, 
Kang, Marlolijn, Annick, Robert, Ronne Mairuhu, Sanne van Wissen, Steffi Maiwald. 

Het Vasculaire Trial bureau: Belia, Hans, Kobie, Michelle, Claartje, Jet, Elsa, 
Liesbeth, Mia en Trees.

Het Experimentele Vasculaire lab: Jorge Peter, Han levels, Geesje Dallinga-Thie, 
Alinda Schimmel, Arnoud Mercapto Marquart, Stefan Havik, Tom Plug, Ad den Baas, 
Hans Janssen, Wil Kopatz (dank voor de onvergetelijke duiken), Kamran Bakhtiari en 
Agnes Vree.

Als laatste, maar niet de minste, wil ik graag mijn familie bedanken: Paco, Moes, 
Eline, Sven, Steven, Tessa, Kees, Hélène, Hans, Lotte en Jitzes. Jullie zijn de ultieme 
bliksemafleiders, de wortels die het zand vast houden. 

Achter het noemen van ieders naam schuilt het risico om iemand vergeten te 
noemen. Mijn oprechte excuses en zeg het me. Naast het dankwoord is dit hoofdstuk 
voor mezelf bedoeld als lijst met herinneringen. 
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