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DANKWOORD D 

Zoalss bekend, kan een dergelijk manuscript niet tot stand komen zonder de steun 
enn inzet van vele anderen. Tevens is bekend dat dit gedeelte van het proefschrift 
hett best belezen is en soms meer prijs geeft van de auteur dan het CV. Ik laat deze 
mogelijkheidd dan ook niet onbenut om diegenen persoonlijk op passende wijze te 
bedanken. . 

Allereerstt mijn promotores: 

Prof.dr.. H.P. Sauerwein, beste Hans. Jij bent de grote initiator van dit proefschrift. 
Toenn ji j mij in 1995 vroeg of ik onderzoek bij de Metabole Groep wilde doen, 
hoefdee ik er niet lang over na te denken. De internist die onoverzichtelijke 
klinischee problemen aan jonge collega's met: 'amice, luister, ten eerste...' op 
briljantee en onnavolgbare wijze wist te deduceren tot simpele en overzichtelijke 
klinischee feiten, wilde o.a. met mij samenwerken. Geen moment heb ik spijt van 
dezee beslissing gehad. All e vooroordelen die ik als jonge assistent over je had zijn 
inn stand gebleven. Als geen ander bezit je de gave waarnemingen te interpreteren 
enn te vertalen naar heldere concepten. Maar er was meer. Welke promotor helpt je 
alss het nodig is om 7 uur 's morgens met bloed afnemen, kan verschrikkelijk lekker 
kokenn en dendert als een kamikaze zwarte pistes in de Franse Alpen af. Deze 
meerwaarde,, met als hoogtepunt de gesprekken samen in de skilift, is aan weinigen 
weggelegd.. Ik ben er trots op tot je vriendenkring gerekend te mogen worden. 

Prof.dr.. J.A. Romijn, beste Hans. Jij bent de grote lanceerbasis van nieuwe ideeën 
enn de motor die altijd voor mij bleef draaien. Velen met mij zien jou als dé internist 
enn ook dé wetenschapper van de toekomst. De vele 'tips' die ik, sinds je mijn 
supervisorr was op zaal, van je heb gekregen bewezen in de loop der tijd ook jou 
meerwaarde:: je beschikt als clinicus, wetenschapper én mens over uitzonderlijke 
kwaliteiten.. Je weet dat ik je daarvoor erg dankbaar ben. Ik ben dan ook erg trots 
datt ook ji j mijn promotor bent, dat we nu samen kunnen werken in Leiden en hoop 
datt we in de toekomst nog veel mooie momenten als collega en vriend zullen 
delen. . 

Naa de promotores is het essentieel zich te realiseren dat er geen proefschrift zou 
zijnn als niet tientallen patiënten zich belangeloos ter beschikking hadden gesteld 
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voorr de onderzoeken. Alle diabetes patiënten, zowel in Hoorn als in Amsterdam, 
will  ik hierbij hartelijk danken voor hun bereidwilligheid deel te nemen aan de 
onderzoeken. . 

Prof.dr.. L.Arisz. U heeft me als assistent aangenomen en de kans gegeven internist 
tee worden. Nooit heeft u me in de steek gelaten en dat zal ik nimmer vergeten. U 
heeftt grote invloed gehad op mijn vorming als internist en ik ben ook erg trots dat u 
ookk nog in de beoordelingscommissie heeft willen plaatsnemen. 

Prof.dr.. R.T. Krediet, prof.dr. R.J. Heine, Dr. A.J.Meijer en Dr. F.A. Wijburg, dank 
ikk voor hun bereidwilligheid plaats te nemen in de beoordelingscommissie van dit 
proefschrift. . 

Prof.dr.W.M.. Wiersinga, mijn opleider in de Endocrinologie. Beste Wilmar, 
ontzettendd bedankt voor de uitermate collegiale manier waarop je me begeleid hebt 
tijdenss de gehele opleiding. Opgeleid worden door dé topper in de endocrinologie 
iss een voorrecht en ik ben daar ontzettend trots op. 

Dr.. G. Nijpels, beste Giel, ik dank je voor de mogelijkheden die je me hebt 
gebodenn om in het Diabetesonderzoekscentrum proeven te doen. Het feit dat je 
zelfss in de weekenden vroeg de de deuren voor me opendeed of een infuus voor me 
inbrachtt als het mij niet lukte, getuigt van intense collegialiteit. 

Mijnn lieve ouders, die aan de basis hebben gestaan van dit alles. Jullie hebben me 
dee kans hebben gegeven arts te worden en me altijd en op alle mogelijke manieren 
gesteund. . 

Mijnn broers Antonio, Hugo en Gustavo. Alhoewel we allemaal een heel 
verschillendd levenspad hebben gekozen, zijn we er altijd voor elkaar als het nodig 
is.. Ik ben er trots op julli e als mijn broers te hebben! 
Mijnn zus Elvira, Querida hermana Elvira, aunque nuestras vidas se separan por 
muchoss kilometros, te quiero mucho y estoy orgulloso de tenerte como mi 
hermana. . 

Mijnn schoonouders Vaclav en Milus" Bouda, voor de manier waarop ze me hebben 
opgenomenn in de familie. Bedankt voor de liefde en vriendschap. 
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Roelof,, Gerrit en Jenneke. In de Sarphatiestraat begon het allemaal in 1985. 
Alhoewell  de 'Amsterdamse periode' is afgelopen weet ik zeker dat we nog 
hartstikkee leuke momenten met elkaar zullen beleven in de toekomst. Dank voor 
allee steun en liefde. 

Paull  Sonke en Abel Kroeders, voor de langdurige en waardevolle vriendschap. 
Naastt het ziekenhuis is er gelukkig een ander leven en in de hectiek van de carrière 
warenn de voetbal-avondjes een welkome afwisseling die naar ik hoop tot in het 
oneindigee door zullen gaan. Daarnaast waren er echter andere momenten die 
typerenn waarom ik trots ben dat julli e tot mijn vriendenkring behoren. Ontzettend 
bedankt! ! 

Bartt Fijnheer en Phillippine de Boer, Karel en Janneke Holtrop, Mare Schultz en 
Watskee Smit, Stephen Tilon, Igor Tulevski, Paul Zuure en Evelien Butter, alhoewel 
wee elkaar weinig zien betekent julli e vriendschap heel veel voor mij. 

Peterr Bisschop en Jesse de Metz, mijn 'maatjes' op F5. Samen hebben we veel 
gedeeldd en altijd waren julli e bereid om me te helpen, en ik mis het nu al. Peter, je 
bereidwilligheidd om me te helpen, in Hoorn of met het oplossen van hormonen in 
dee juiste concentraties om half zeven 's morgens voor de somatostatine clamp, zal 
ikk nooit vergeten. 

All ee ander leden van de Metabole Groep, Noortje Corssmit, Erik Endert, Mieke 
Godfried,, Anne van Kempen, An Ruiter, Fleur Sprangers en Mare van der Valk 
dankk ik voor de prettige manier van samenwerken, ook tijdens de wintersporten! 

All ee medewerkers van het Diabetes Onderzoekscentrum te Hoorn dank ik voor de 
onvoorwaardelijkee gastvrijheid en steun die mij jarenlang is verleend. 

Hett verplegend personeel van de afdeling F5N dank ik voor de talloze extra handen 
diee soms voor of na een proef nodig waren. 

Mij nn paranymphen Mariëtte Ackermans en Walter Vervenne voor hun 
inspanningenn en steun tijdens de (voorbereiding van de) promotie. Mariëtte, de 
uitermatee collegiale manier waarop ik met je heb mogen samenwerken heeft 
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geresulteerdd in een oprechte vriendschap en ik ben dan ook erg blij dat je mijn 
paranymphh wilde zijn. Walter, wij zijn jaargenoten en hebben samen de opleiding 
tott internist gedaan. De vriendschap met jou, Marijke en je kinderen die zich 
sedertdienn heeft ontwikkeld waardeer ik zeer en is voor Lenka en mij zeer kostbaar. 
Dankk dat ook ji j mijn paranymph wilde zijn. 

Lenka,, mijn lief, woorden schieten hier te kort... 
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