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Een diep veneuze trombose van het been en longembolie zijn uitingen van hetzelfde 
ziektebeeld genaamd veneuze trombo-embolie (VTE). VTE is het gevolg van de vorming 
van een bloedstolsel in de venen; de bloedvaten die het bloed terug brengen van de 
organen naar het hart. Ongeveer 1-2 per 1000 personen per jaar krijgen te maken met een 
VTE. 

Dit proefschrift richt zich op verschillende aspecten van de behandeling van patiënten 
met VTE, zowel met vitamine K antagonisten (VKA) als met directe orale anticoagulantia 
(DOAC’s). Het belangrijkste doel was om de behandeling van VTE te verbeteren en om de 
belasting van behandelcomplicaties voor de patiënt te verminderen. In het eerste deel ligt 
de focus op patiënt karakteristieken in relatie tot de behandeling en uitkomsten van VTE. In 
deel II worden de behandeling en de uitkomsten van bloedingscomplicaties van gebruik 
van antistolling beschreven. 

Deel I: Patiënt karakteristieken in relatie tot de behandeling en 
uitkomsten van veneuze trombo-embolieën 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de epidemiologie van VTE. Er zijn vele risicofactoren 
voor diep veneuze trombose en longembolie bekend, inclusief kanker, immobilisatie en 
het gebruik van hormonale anticonceptie; maar idiopathische trombose (zonder duidelijke 
oorzaak) komt ook voor. Ongeveer 5-10% van de patiënten krijgt een recidief VTE binnen 
een jaar. Een veel voorkomende complicatie van een diep veneuze trombose is het post-
trombotisch syndroom wat optreedt bij 20-50% van de patiënten. Na een longembolie 
worden 0.4-4% van de patiënten getroffen voor chronische trombo-embolische pulmonale 
hypertensie (een verhoogde druk in de longvaten). De kosten die VTE met zich meebrengt 
zijn aanzienlijk en zorgen voor een behoorlijke belasting van het zorgstelsel.

In Hoofdstuk 3 wordt onderzocht wat het belang van rechter ventrikel dysfunctie 
(vergroting en verminderd functioneren van de rechter hartkamer) is op het krijgen van 
een recidief VTE. We hebben daarvoor gegevens gebruikt uit de Hokusai-VTE study, waarin 
behandeling met edoxaban werd vergeleken met behandeling met VKA bij patiënten met 
acute, symptomatische VTE. Alle patiënten werden voorafgaand aan edoxaban of VKA 
behandeld met (laag moleculair gewicht) heparine voor tenminste 5 dagen. De resultaten 
van onze analyse lieten zien dat patiënten met een longembolie en rechter ventrikel 
dysfunctie die behandeld waren met edoxaban, minder recidieven hadden dan patiënten 
behandeld met een VKA. Dit voordeel van edoxaban werd niet verklaard door verschillen in 
patiënt karakteristieken of bloedingscomplicaties tussen de twee behandelgroepen, door 
suboptimale behandeling met VKA, of verschillen in de duur van behandeling met heparine. 
Edoxaban heeft dus waarschijnlijk een meer constant beschermend effect dan VKA. Daarom 
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is edoxaban een geschikt antistollingsmiddel voor de behandeling van patiënten met een 
longembolie en aanwijzingen voor rechter ventrikel dysfunctie. 

Behandeling met een DOAC kan op twee verschillende manieren plaatsvinden; of 
er wordt gestart met heparine voor minimaal 5 dagen gevolgd door een DOAC, of er 
wordt direct begonnen met een DOAC (volledig orale behandeling). Tot op heden is er 
geen onderzoek gedaan waarin beide opties werden vergeleken. Hoofdstuk 4 beschrijft 
onderzoek naar een mogelijk voordeel van initiële behandeling met heparine voor start 
van een DOAC, beschrijft tevens een vergelijking van de karakteristieken van longembolie 
patiënten in de verschillende DOAC studies, en evalueert het belang van de grootte van 
een longembolie (op CT scan categorieën: beperkt, gemiddeld, uitgebreid) op rechter 
ventrikel dysfunctie en recidieven. We vonden dat de kans op recidief VTE lager was als 
de behandeling eerst gestart werd met een heparine in plaats van een DOAC, en deze 
bevinding impliceert een mogelijk voordeel van initiële behandeling met heparine voor 
start van een DOAC. In de vergelijking van longembolie patiënten uit de DOAC studies 
kwamen veel patiënt karakteristieken overeen, maar werd een verschil gezien tussen de 
studies in het percentage patiënten met een uitgebreide longembolie op CT scan. Tot slot 
vonden we dat de grootte van een longembolie geassocieerd was met het vóórkomen 
van rechter ventrikel dysfunctie; hoe uitgebreider de longembolie, hoe vaker rechter 
ventrikel dysfunctie voorkwam. Ook zagen we dat de grootte van een longembolie was 
geassocieerd met het risico op recidieven; het risico op een recidief was bijna tweemaal 
zo hoog in patiënten met een uitgebreide longembolie in vergelijking met patiënten met 
een beperkte longembolie. Vervolgonderzoek moet aantonen of initiële heparine voor een 
DOAC daadwerkelijk een voordeel geeft in de behandeling van longembolieën, zeker in 
patiënten met uitgebreide stolsels.

Het risico op het ontwikkelen van een VTE verschilt tussen mannen en vrouwen; 
vrouwen hebben een hoger risico in de vruchtbare levensfase, mannen op oudere leeftijd. 
In Hoofdstuk 5 wordt onderzocht of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de 
locatie van een VTE. Gecombineerde gegevens van drie grote studies tonen aan dat er 
een verschil is tussen de seksen in de locatie waarmee een eerste VTE zich presenteert; bij 
vrouwen presenteerde een eerste VTE zich vaker als longembolie, bij mannen was dit vaker 
een diep veneuze trombose. Deze bevindingen werden gezien binnen alle leeftijdsgroepen 
en ook in geval van niet-uitgelokte VTE. Het is niet duidelijk wat het onderliggende 
mechanisme hiervoor is. Vervolgonderzoek dient zich te richten op het exploreren van dit 
man-vrouw verschil om de oorzaak te kunnen achterhalen. 

De huidige richtlijnen bevelen DOAC’s aan als eerste keuze in de behandeling van 
een VTE. Echter, in Nederland gebruikt een groot deel van de patiënten nog steeds een 
VKA. De voorkeur van een patiënt voor een bepaald antistollingsmiddel wordt vaak niet 
meegenomen in de besluitvorming. In Hoofdstuk 6 hebben we de voorkeur van patiënten 



240

Addenda

voor de verschillende behandelopties voor VTE onderzocht middels een steekproef van 200 
patiënten behandeld met VKA voor diep veneuze trombose, longembolie of beide, bij de 
Trombosedienst in Amsterdam. Ongeveer twee-derde van de patiënten prefereerde een 
DOAC boven een VKA na het doorlopen van de vragenlijst waarin de voordelen van DOAC’s 
in vier scenario’s werden toegelicht. Patiënten vonden de afwezigheid van regelmatige 
bloedcontroles, het lagere bloedingsrisico en minder interacties met voeding en andere 
medicijnen de belangrijkste argumenten om voor een DOAC te kiezen. Patiënten die minder 
tevreden waren met de VKA behandeling, jongere, en hoger opgeleide patiënten kozen 
vaker voor een DOAC boven een VKA. Het is belangrijk om patiënten beter te betrekken in 
het besluitvormingsproces om de tevredenheid met de behandeling en de kwaliteit van 
leven te kunnen verbeteren. 

Deel II: Behandeling en uitkomsten van bloedingen bij gebruik van 
antistolling

Grote studies hebben aangetoond dat factor Xa (fXa) remmers even effectief zijn als VKA 
in de behandeling van VTE (vergelijkbaar risico op recidieven) en geassocieerd zijn met 
een lager risico op majeure en klinisch relevante bloedingen. Alhoewel fXa remmers 
veelvuldig worden voorgeschreven, blijft er ongerustheid bestaan over de impact en 
management van deze bloedingscomplicaties. Om meer inzicht te verkrijgen in verschillen 
in bloedingspatronen en de klinische presentatie en het beloop van bloedingen met fXa 
remmers en VKA, wordt in Hoofdstuk 7 een onderzoek beschreven waarin alle majeure 
bloedingen uit de grote fXa remmer studies (i.e. Einstein, AMPLIFY and Hokusai-VTE studies), 
nader worden bestudeerd. In deze gecombineerde analyse was de klinische presentatie van 
majeure bloedingen bij het gebruik van fXa remmers minder ernstig dan bij gebruik van 
VKA. Het beloop van de bloedingen was vergelijkbaar tussen de beide behandelingen. Deze 
bevindingen golden ook voor de subgroepen van hersenbloedingen, gastro-intestinale 
bloedingen en overige bloedingen. Deze resultaten kunnen de angst bij artsen wegnemen 
voor bloedingscomplicaties van fXa remmers en het voorschrijven hiervan bevorderen. 
Hoofdstuk 8 beschrijft een diepte analyse van de klinische presentatie, behandeling en 
het beloop van majeure bloedingen bij gebruik van edoxaban, een van de fXa remmers, in 
vergelijking met VKA. We lieten zien dat de klinische presentatie en het beloop van majeure 
bloedingen onder edoxaban en VKA vergelijkbaar zijn. Er waren geen verschillen in de 
behandeling en het management van de bloedingen in beide behandelarmen. Hoofdstuk 
9 geeft een overzicht van de incidentie, karakteristieken, diagnostiek, behandeling en 
uitkomsten van abnormale vaginale bloedingen bij vrouwen met een VTE die behandeld 
werden met apixaban, een andere fXa remmer, of een VKA. Het absolute aantal abnormale 
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vaginale bloedingen was vergelijkbaar tussen apixaban en VKA. Maar wanneer alleen 
werd gekeken binnen de groep vrouwen die een bloeding doormaakten, werden er 
meer vaginale bloedingen gezien bij edoxaban dan bij VKA behandeling. De kenmerken, 
behandeling en uitkomsten van de bloedingen waren vergelijkbaar voor apixaban en VKA. 
In Hoofdstuk 10 worden het vóórkomen, de karakteristieken en uitkomsten van abnormale 
vaginale bloedingen bij vrouwen behandeld met edoxaban of een VKA geëvalueerd. 
Abnormaal vaginaal bloedverlies kwam vaker voor bij gebruik van edoxaban dan bij VKA. 
Vrijwel alle abnormale vaginale bloedingen werden gekenmerkt door hevig menstrueel 
bloedverlies, en het merendeel had een gunstige klinische uitkomst. Onze bevindingen in 
deze twee studies (Hoofdstuk 9 en 10) onderschrijven dat abnormale vaginale bloedingen 
vaak voorkomen bij gebruik van antistolling voor VTE en het van belang is dat artsen en 
patiënten hiervan op de hoogte zijn, zodat tijdige maatregelen kunnen worden getroffen 
om onderbreking van de antistolling te voorkomen.

Ten aanzien van de behandeling van bloedingen tijdens het gebruik van antistolling, 
geeft Hoofdstuk 11 een samenvatting van de literatuur omtrent de effectiviteit en 
veiligheid van 4-factoren protrombine complex concentraat (PCC; samenstelling van de 
vitamine K afhankelijke stollingsfactoren II, VII, IX en X) bij patiënten met een acute bloeding 
tijdens gebruik van VKA. PCC is een neutraliserend middel dat het antistollingseffect van 
VKA tegengaat. Onze analyses laten zien dat PCC een snellere en effectievere manier is voor 
het corrigeren van de stollingstijd van patiënten met een VKA geassocieerde bloeding dan 
toediening van plasma of geen behandeling, zonder dat het risico op trombo-embolische 
complicaties of sterfte toeneemt. Alhoewel er veel bewijs is voor de werkzaamheid van 
PCC bij VKA bloedingen, is er slechts weinig bekend over functionele patiëntuitkomsten 
en de hemostatische effectiviteit (de mate waarin de bloeding kan worden gestopt in 24 
uur) van PCC. Hoofdstuk 12 beschrijft de klinische uitkomstmaten, inclusief hemostatische 
effectiviteit, en ernst van de klinische presentatie en het beloop, van patiënten met VKA 
geassocieerde bloedingen. In deze retrospectieve cohort studie van 100 patiënten met een 
VKA gerelateerde bloeding behandeld met PCC, werd effectieve hemostase (volledig of 
bijna volledig stoppen van de bloeding in 24 uur) behaald in 68% van de patiënten. Twee-
derde van de patiënten presenteerde zich met een ernstige bloeding, en de helft had een 
ernstig klinisch beloop. Dit is de eerste studie waarin de hemostatische effectiviteit accuraat 
wordt geëvalueerd bij gebruik van PCC voor een VKA gerelateerde bloeding. Hierdoor wordt 
het mogelijk om deze resultaten te vergelijken met die van lopende studies naar specifiek 
neutraliserende middelen (‘antidotum’) voor de DOAC’s. In Hoofdstuk 13 hebben we de 
behandeling en uitkomsten van DOAC geassocieerde spoedsituaties onderzocht. In deze 
rapportage van een lopende prospectieve cohort studie, analyseerden we 70 patiënten; 62 
met een DOAC gerelateerde bloeding en 8 met een spoedingreep onder DOAC gebruik. De 
helft van de patiënten met een DOAC bloeding kreeg PCC toegediend als neutraliserend 
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middel en effectieve hemostase werd bereikt in 81% van deze patiënten. In totaal hebben 
9 patiënten een specifiek antidotum toegediend gekregen, waarbij effectieve hemostase 
van 100% werd behaald. Een derde van de patiënten moest een aanvullende behandeling 
of ingreep ondergaan om de bloeding onder controle te krijgen. Een patiënt heeft een 
majeure bloeding ontwikkeld in de week na de spoedingreep. De bevindingen uit deze 
interim rapportage zijn vergeleken met die van de eerder beschreven retrospectieve cohort 
studie naar VKA bloedingen (Hoofstuk 12). Effectieve hemostase na PCC toediening was 
hoger in het DOAC dan in het VKA cohort (geen significant verschil). Er werden geen 
verschillen gevonden tussen de twee cohorten in het voorkomen van trombo-embolische 
complicaties en mortaliteit. Dit is de eerste studie waarbij DOAC en VKA geassocieerde 
bloedingen welke behandeld zijn met PCC, vergeleken worden op hemostatische 
effectiviteit. Mede door de kleine studiepopulatie is het noodzakelijk om verder onderzoek 
te verrichten om de resultaten te bevestigen. Echter, onze bevindingen dragen wel bij aan 
de kennis en het inzicht in de effectiviteit van PCC voor DOAC geassocieerde bloedingen. 
Specifieke antidota voor DOAC’s zullen op steeds meer plekken beschikbaar komen, 
waardoor de behandeling van bloedingscomplicaties zal veranderen en meer informatie 
nodig is over de effectiviteit en klinische uitkomsten gerelateerd aan het gebruik van de 
neutraliserende middelen voor DOAC’s. 
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Name PhD student: Marjolein P.A. Brekelmans
PhD period: February 2014 – June 2017

Courses Year ECTS
Searching for a Systematic Review 2014 0.3
Graduate School AMC, Amsterdam, NL
Systematic Reviews 2014 0.3
Graduate School AMC, Amsterdam, NL
Crash course Basic Chemistry, Biochemistry and Molecular Biology 2014 0.4
Graduate School AMC, Amsterdam, NL
Endnote 2014 -
Graduate School AMC, Amsterdam, NL
Dutch Society on Thrombosis and Haemostasis (NVTH) course ‘Bleeding’, 2014 1.0
Koudekerke, NL
Basic Course Legislation and Organization for Clinical Researchers  2014 1.0
(BROK/GCP), Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Practical Biostatistics  2014 1.1
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Clinical Epidemiology 2014 0.6
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Advanced Topics in Clinical Epidemiology 2014 1.1
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Clinical Data Management 2014 0.3
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Observational Clinical Epidemiology: Effects and Effectiveness 2014 0.9
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Advanced Topics in Biostatistics 2015 2.1
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Clinical Epidemiology Schiermonnikoog 2015 2.0
Boerhaave Instituut, Leiden, NL
Dutch Society on Thrombosis and Haemostasis (NVTH) course ‘Venous 2015 1.0
Thrombosis’, Koudekerke, NL
Public health 2015 1.0
NIHES, Erasmus MC Rotterdam, NL
Primary and secondary prevention 2015 1.0
NIHES, Erasmus MC Rotterdam, NL
Social Epidemiology 2015 1.0
NIHES, Erasmus MC Rotterdam, NL
Computing in R 2015 0.4
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
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Clinical Epidemiology: Randomized Clinical Trials 2015 0.9
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Clinical Prediction Models 2016 2.0
EpidM, Vrije Universiteit, Amsterdam, NL
Genetic Epidemiology 2016 1.1
Graduate School AMC, Amsterdam, NL 
Dutch Society on Thrombosis and Haemostasis (NVTH) course ‘Arterial 2016 1.0
Thrombosis’, Koudekerke, NL
Clinical Epidemiology: Evaluation of Medical Tests 2016 0.9
Graduate School AMC, Amsterdam, NL
Advanced Clinical Epidemiology Oegstgeest 2016 2.0
Boerhaave Instituut, Leiden, NL

Seminars, workshops and masterclasses
Weekly Journal Club, Department of Vascular Medicine, AMC 2014-2017  1.0 
Weekly Educational Program, Department of Vascular Medicine, AMC 2014-2017   1.0
Thrombosis Masterclass, Bussum, NL 2014 0.2

Congresses and symposia
Dutch Society on Thrombosis and Haemostasis (NVTH) symposium, 2014 0.5
Koudekerke, NL
AMSTOL symposium, AMC, Amsterdam, NL 2014 0.25
Symposium: ‘Antistolling Spreekuur’, Amsterdam, NL 2014 0.25
Amsterdam Symposium of Internal Medicine, NL 2014 0.2
Dutch Society on Thrombosis and Haemostasis (NVTH) congress, 2015 0.5
Koudekerke, NL
International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) congress, 2015 1.25
Toronto, Canada
Symposium: ‘Internistisch Vasculair Genootschap’, Zeist, NL 2015 0.2
AMSTOL symposium,  AMC, Amsterdam, NL 2015 0.25
Amsterdam Symposium of Internal Medicine, NL 2015 0.2
Symposium: ‘Utrechts Regionaal Stollingssymposium’, Utrecht, NL 2016 0.2
American College of Cardiology (ACC) congress, Chicago, USA 2016 1.25
European Society of Cardiology (ESC) congress, Rome, Italy 2016 1.25
European Congress on Thrombosis and Haemostasis (ECTH),  2016 1.0
The Hague, The Netherlands
American Society of Hematology (ASH) congress, San Diego, USA 2016 0.75
International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) congress,  2017 1.25
Toronto, Canada
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Presentations and (inter)national conferences
Oral presentation: ‘The clinical course and impact of major bleedings with  2015 1.0
edoxaban versus vitamin K antagonists’
International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) congress,  
Toronto, Canada 
Oral presentation: ‘DOAC bleeding registry’ 2015 0.5
Internistisch Vasculair Genootschap Symposium, Zeist 
Oral presentation: ‘Registry of pregnancy in patients exposed to direct  2015 0.5
oral anticoagulants (DOACs)’
Internistisch Vasculair Genootschap Symposium, Zeist 
Poster presentation: ‘Recurrent venous thromboembolism in pulmonary  2016 0.5
embolism patients with right ventricular dysfunction in the Hokusai-VTE study’
American College of Cardiology (ACC) congress, Chicago, USA 
Oral presentation: ‘Clinical impact and course of major bleeding events in  2016 1.0
patients with venous thromboembolism, treated with factor Xa inhibitors or 
vitamin K antagonists: an individual patient data meta-analysis’
European Society of Cardiology (ESC) congress, Rome, Italy 
Oral presentation: ‘Abnormal vaginal bleeding in women with venous  2016 1.0
thromboembolism treated with apixaban or warfarin’
European Congress on Thrombosis and Haemostasis (ECTH),  
The Hague, The Netherlands
Oral presentation: ‘Direct Oral Anticoagulants for Pulmonary Embolism:  2017 1.0
Importance of Anatomical Extent’
International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) congress,  
Berlin, Germany 
Poster presentation: ‘Outcome of vitamin K antagonist associated bleeding 2017 0.5
in patients treated with prothrombin complex concentrate’
International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) congress, 
Berlin, Germany 

Student monitoring and teaching
Highschool thesis Ellen van Rossem 2015 0.5
Bachelor thesis Kim van Ginkel 2015 1.0
Bachelor thesis Lisanne Smits 2016 1.0
Master thesis Eva Hamulyak 2017 1.0
Supervision research student Manon Kappelhof 2015-2016 1.0
Clinical epidemiology class for 2nd year students 2015-2016 0.2
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Awards  Year
Young Investigator Award  2015
International Society on Thrombosis and Haemostasis, Toronto, Canada 
Grant to finance own research (decision aid)  2015
Department of Vascular Medicine, AMC, Amsterdam, NL
Young Investigator Award  2016
European Society of Cardiology (ESC) congress, Rome, Italy
Award of Scientific Excellence  2016
European Congress on Thrombosis and Haemostasis (ECTH),  
The Hague, The Netherlands
Young Talent Fund  2016
AMC Foundation, Amsterdam, NL

Additional activities  Year
Consultant coagulation, lipid disorders and hypertension at Department of  2014-2016
Vascular Medicine, AMC, Amsterdam, the Netherlands
Author of various guidelines, Department of Vascular Medicine, AMC  2014-2017
Peer reviewing for Thrombosis and Haemostasis, Thrombosis Journal,   2014-2017
Journal of Thormbosis and Haemostasis, and Netherlands Journal of Medicine
Visiting research fellowship at Department of Haematological Medicine, Guy’s  Jan-Jun 2017
and St. Thomas Hospital, King’s College London, UK 
Bayer Talent Program, Bayer AG, Berlin, Germany  2017 
Clinical Epidemiologist B training. Supervisor: Barbara A. Hutten   2014-present 
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Marjolein P.A. Brekelmans was born in Tilburg, the Nederlands, 
on the 29th of March 1986. She grew up with her parents and 
her sister in a medically oriented family. After graduating from 
the Sint Odulphus Lyceum in Tilburg in 2004 (cum laude), she 
moved to Amsterdam and studied Human Movement Sciences 
at the Free University Amsterdam. In 2007 she received her 
Bachelor degree in Human Movement Sciences. In 2007 she 
started medical school at the Academic Medical Center (AMC), 
University of Amsterdam. She completed the Honours Program 

and received her medical degree in 2014 (cum laude). During her time as a medical student, 
she started working on several research projects in different fields, which strengthened her 
interest in scientific research. In February 2014 she commenced her PhD fellowship at the 
Department of Vascular Medicine (AMC) under supervision of prof. dr. Saskia Middeldorp, 
dr. Michiel Coppens, dr. Barbara Hutten and prof. Harry Büller which resulted in this thesis. 
In addition to working as a PhD candidate, she worked as a vascular consultant and started 
training to become a Clinical Epidemiologist under supervision of dr. Barbara Hutten. During 
the last year of her PhD, she worked as a research fellow at St. Thomas Hospital (London, 
UK) under supervision of Dr. Alexander Cohen, supported by the AMC Young Talent Fund. 
From December 2017 till May 2018 she worked as a resident at the Department of Internal 
Medicine at the Flevoziekenhuis (Almere). After her PhD defence, she will take some time 
off to figure out the next steps in her career.
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Aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben vele mensen een bijdrage geleverd, 
waarvoor ik iedereen zeer dankbaar ben. Een aantal mensen zou ik graag persoonlijk willen 
bedanken.

Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die deel hebben genomen aan de studies die 
in mijn proefschrift worden gepubliceerd. Heel bijzonder dat zoveel patiënten zonder 
eigenbelang willen bijdragen aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis.

Mijn promotor, prof. dr. Middeldorp, beste Saskia. Dank dat ik in jouw onderzoeksgroep 
heb mogen promoveren en voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren. Ik 
heb je leren kennen als gedreven, inspirerend, kritisch en betrokken. Daarnaast was er veel 
ruimte voor eigen inbreng en wist je me altijd met de juiste personen in contact te brengen. 
Ik hoop dat we ook na mijn promotietraject de kans zullen krijgen om samen te blijven 
werken.

Mijn co-promotor, dr. Michiel Coppens, veel dank voor je hulp bij het opzetten van mijn 
eerste studies, het brainstormen over nieuwe projecten en je kritische blik tijdens het 
schrijven. Ook maakte je het mogelijk dat ik elke vrijdagmiddag poli kon doen om zo mijn 
klinische ervaring uit te breiden. Heel leuk dat je de tijd en energie wilde nemen om mij 
hierin te begeleiden.

Mijn co-promotor, dr. Barbara Hutten, vriendelijk, enthousiast en altijd bereid om mee 
te denken over een nieuw project, een ingewikkelde statistische analyse of een kritische 
evaluatie van een stuk. Ik heb veel van je geleerd en wil je tevens bedanken voor je tips en 
adviezen wat betreft de opleiding tot klinisch epidemioloog.

Prof. dr. Harry Büller, ik ben je erg dankbaar voor de inspirerende en waardevolle begeleiding. 
Voor mijn gevoel maakte je altijd tijd voor me en door je rust en ervaring liepen projecten 
soepel en efficiënt en leek het allemaal van een leien dakje te gaan. Ook heb ik genoten 
van mijn deelname aan de writing committee weekenden. Het was een voorrecht om 
hierbij aanwezig te mogen zijn en met deze mensen te mogen werken. Het heeft mij veel 
gebracht. 

Graag dank ik ook de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. M.V. Huisman, prof. 
dr. J.R. de Groot, prof. dr. K. Stronks, prof. dr. J.P.W.R. Roovers, prof. dr. A. Vonk Noordegraaf 
en prof. dr. S. Geerlings voor het kritisch beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid 
onderdeel van de commissie te zijn.
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Dr. Ander Cohen, thank you for the opportunity to participate in basic epidemiological 
research, to experience clinical work in St. Thomas Hospital and for broadening my scientific 
view. I really enjoyed my time in London. 

Graag wil ik alle co-auteurs bedanken voor hun bijdrage aan de artikelen in dit proefschrift. 
Bedankt voor de prettige samenwerking. 

Daarnaast mijn dank aan Tanja, Joyce, Agnes en Henriëtte voor de hulp en inzet bij de 
administratie en planning. En Belia, Sarah, Michelle, Nanet, Linda, Nanet, Daniela en Marije: 
bedankt voor de fijne samenwerking aan de trialbureau studies.

Collega’s van de Vasculaire Geneeskunde. Dank voor alle gezelligheid tijdens de ski-
weekenden, promotieborrels, congressen en cursussen! 
Lieve Annick, mijn kamergenootje vanaf het begin. Het was super fijn om met jou een 
kamer te delen. We konden alle frustraties en tegenslagen, maar ook mooie momenten met 
elkaar delen en bleken elkaar heel goed aan te vullen. Ik ben blij met een vriendin als jij en 
wil je bedanken voor je steun tijdens mijn promotietraject. En ontzettend bedankt voor het 
tekenen en ontwerpen van mijn cover! Lieve Laura, vanaf onze eerste ontmoeting konden 
we het goed samen vinden. Op de dagen dat jij in het AMC was hebben we veel gekletst, 
samen naar huis gefietst en promotie beslommeringen besproken. Het was vaste prik om 
samen een kamer te delen tijdens congressen en cursussen, en daardoor was het altijd net 
een stukje leuker. Dank voor de eer om jouw paranimf te mogen zijn. Suus, dank dat je mijn 
vraagbaak wilde zijn voor alle promotiezaken. Ik vond het erg leuk om een groot aantal 
studies met jou uit te voeren, samen de analyses te doen en stukken te schrijven. Mooi was 
ook het congres in Rome waar we samen heen mochten en een prijs binnen haalden! Luuk, 
bedankt voor de gezelligheid, fijne samenwerking en het brainstormen over nieuwe ideeën 
en projecten. Whitney, dank voor je adviezen over promoveren en de gezellige borrels en 
etentjes. Caro, jij begon pas op F4 toen ik naar Londen vertrok, maar ondanks dat konden 
we overal over praten en samen lachen. Dank ook aan Ingrid, Noémie en Roisin voor het 
overnemen van lopende studies!

Dank aan de bachelor en wetenschappelijke stage studenten die ik heb begeleid, Manon, 
Kim, Eva, Lisanne en Sophie, die elk op hun eigen manier een bijdrage hebben geleverd aan 
de dataverzameling, statistische analyse of artikelen van dit proefschrift. 

Lieve vriendinnen. Door het afronden van mijn proefschrift naast het werk als arts-assistent, 
heb ik jullie de afgelopen maanden veel te weinig gezien. Ik wil jullie bedanken voor het 
verrijken van mijn leven buiten het werk. Ik geniet erg van de afleiding, leuke uitjes, etentjes, 
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en weekendjes weg en vind het heel fijn dat jullie erbij zullen zijn als ik mijn doctorsgraad 
krijg. Een kort woordje voor een paar van jullie: lieve Lau en Laurien, mijn oudste vriendinnen, 
dank dat jullie er al die jaren voor me zijn geweest en de vanzelfsprekendheid van onze 
vriendschap. Lin, wij zitten zo erg op één lijn en kunnen over alles praten; fijn dat je toch 
die 3 maanden Bewegingswetenschappen bent gaan doen. Jas, Let en Marie, super leuk 
dat we elkaar na de studiejaren nog steeds regelmatig zien. Lieve Tamaar, Gin, Mar en Elise, 
jullie kennen de wereld van binnenuit en weten hoe het is. Dank voor jullie interesse en 
gezellige etentjes.

Lieve schoonfamilie, Petra en Leen. Bedankt voor jullie betrokkenheid en belangstelling.

Mijn lieve familie, dank voor de onvoorwaardelijke steun. Elien met jou kan ik alles 
bespreken. Je bent geïnteresseerd, oordeelt nooit, denkt mee en komt met oplossingen. 
Ik kan me geen betere zus wensen! Pap, ik waardeer het vertrouwen dat je in me hebt en 
de dokter die jij bent. Daar kan ik nog veel van leren. Mam, je bent er altijd voor me. Lief en 
vrolijk, zorgzaam en begripvol. En samen met pap stimulerend en betrokken, maar mij ook 
de vrijheid gevend om mijn eigen keuzes te maken.

Lieve Marijn, er zijn niet genoeg woorden om jou te kunnen bedanken. Altijd sta je voor 
me klaar. Of het nu gaat om hulp bij mijn laptop, het bieden van een luisterend oor, of om 
het oppeppen na een tegenvaller, ik kan altijd bij jou terecht. Je nuchtere, geduldige en 
optimistische aard zijn hierin onmisbaar. En ondanks het harde werken van ons beiden, 
komen we samen tot rust tijdens een weekend weg of een mooie reis. Zonder jou was het 
niet gelukt om dit proefschrift af te ronden. Bedankt voor wie je bent.
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