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Dee laatse drie jaar heb ik met zeer veel plezier aan het onderzoek beschreven in dit 

boekjee gewerkt en bovendien in het aandachtsgebied Endocrinologie ervaring op mogen 

doen.. Vele mensen hebben met oprecht enthousiasme en overtuiging aan mijn opleiding 

enn aan het onderhavige onderzoek bijgedragen en allen wil ik hiervoor van harte bedanken, 

inn het bijzonder: 

Hooggeleerdee Wiersinga. beste prof. het is een grote eer om bij U te mogen promoveren. 

Niett alleen onderzoekservaring, binnen en buiten het laboratorium, maar ook klinische 

ervaringg en vooral "'tacit knowledge" heeft U me bijgebracht. Bedankt voor alles. 

All ee stafleden van de Interne Geneeskunde en Endocrinologie die de afgelopen jaren 

hunn kennis en enthousiasme met mij wilden delen en overdroegen. 

Bobb Michels. voor je introductie bij mijn huidige promotor om een klein project op het 

gebiedd van lipiden en schildklier uit te werken en mijn opleiding in de diabetologie. Mark 

Prummel,, voor de initiële polisupervisie en je hulp bij de subsidieaanvraag voor het 

diabetesfonds,, Eric Fliers voor transmissie van neuroendocriene kennis en supervisie. 

Hannekee Assies voor je stichtende woorden. Hans Sauerwein en Hans Romijn voor de 

hulpp bij het leptine stuk en julli e aandeel in de opleiding Endocrinologie. 

Medeonderzoekerss en assistenten van de afdeling: Alberto Pereira, Peter Bisscchop 

enn Jesse de Metz. Iris Wakelkamp,, Cassandra Zuketto en Jantien Brouwer, Thea Strieder. 

Martinee van Vessem. secretaresses Marga Boerrigter en Renee Kostelijk voor gezelligheid, 

bloeddonaties.. computerkennis en nog veel meer. 

All ee medewerkers van het Laboratorium voor Endocrinologie onder leiding van Erik 

Endertt die binnen en buiten bestaande budgetten en routine programma's altijd weereen 

gaatjee vonden vooreen serie experimentele bepalingen: enorm bedankt ! 

All ee mensen van het laboratorium voor experimentele Endocrinologie Volwassenen 

onderr leiding van Onno Bakker voor hun geduld, onderwijs en hulp met celkweek en 

moleculairee biologie, en hun bijdrage tijdens onze wetenschappelijke werkbesprekingen: 

Miekee van Beeren. Marianne Platvoet-ter Schiphorst, Ciska Hudig, Nora Angehelescu, 

Petraa Mooij. Behrouz Zandieh Doulabie en Leon Brokken. 

Johnn Kastelein en Peter Lansberg en vele leden van de lipidengroep voor geestdrift, 

hulpp bij het lipiden onderzoek, primers en bemiddeling bij contact met Nijmegen. 

Wouterr Wieling en Mark Harms voor hun enthousiaste inzet bij de FINAP metingen 

enn leerzame discussies. 

Stafledenn van het St. Radboud Ziekenhuis in Nijmegen: professor Stalenhoef en dr 

Pierree Demacker. lipidologen. Henk Blom en Nathalie van der Put van het Laboratorium 

voorr Kindergeneeskunde en Neurologie, voor hun stimulerende houding en hulp bij het 

ISO O 



Dankwoord d 

onderzoekk naar LDL oxidatie en homocysteine. 

Reinierr Schlingemann en Pieter Koolwijk voor julli e hulp bij het VEGF onderzoek. 

Ledenn van de promotiecommissie, de Hooggeleerde Heren Kastelein, Krediet, Lie. 

Romijn.. de Vijlder en Vreeken voor hun bereidwilligheid om zitting te nemen in de 

leescommissiee en het proefschrift te beoordelen. 

Mij nn paranimfen Martin Gerding en John Naipal voor hun vriendschap. 

All ee deelnemende patiënten en hun behandelende artsen voor hun onbaatzuchtige 

medewerking. . 

Hafidd Bouazza voor het schrijven van het prachtige intermezzo en Dan Arnold voor 

hethet ontwerpen van het fraaie omslag. 

Dee dames Edith Galle. Marianne Mulder. Anneke Prakken en Janette Wijnja en de 

Herenn Mare Allick , Ruud Beun, Umesh Dewkinandan. Ruud Doornaar, Han den Enting, 

C.. van der Graaf. Ed van Roode, Rolf Twigt en Martin Zwinkels voor hun inzet en 

materielee ondersteuning. 

Mij nn ouders, familie, Hadda. Noortje en Adam voor hun liefde, interesse in het 

onderzoekk en onvoorwaardelijke steun. 

1X1 1 





. . 




