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Dankwoord d 



Dankwoord Dankwoord 

Onlangss verscheen in het toonaangevend tijdschrift AIR (Annals of Improbable 

Research)) een ovemch ts artikel over het fenomeen Proefschrift. Ken grootschalige 

enquêtee onder familieleden, kennissen, collegae en promotores van onlangs 

gepromoveerdee accademici bracht aan het licht dat een proefschrift in meer dan 90" o van 

dee gevallen op de volgende wijze gelezen wordt: 1) het kaft wordt beoordeeld. Orgineel 

ontwerpp en spannende kleuren scoren met name onder familieleden erg hoog. 2) Hierna 

vindtt een tweedeling plaats: collegae en kennissen lezen vrijwel altijd als eerst het 

dankwoord,, in de hoop met naam en, nog beter, met anekdote genoemd te worden. 

Ouderee collegae bekijken vervolgens of de promovendus zijn of haar gedachtengoed in 

correctee vakbladen heeft weten te publiceren, terwijl de jongere collegae snel naar het 

curr iculumm vitae doorbladeren om te beoordelen of zij zelf wel op schema liggen. 3) 

Alleenn directe vakbroeders scoren in 70-80° o van de gevallen het aantal artikelen, waarbij 

dee promovendus als eerste auteur wordt vermeld. (Om u de moeite te besparen, in dit 

proefschriftt 8 /13 = 61.54%). 4) De hoofdstukken zélf worden in de regel zeer sumier of 

zelfss geheel niet gelezen. Een uitzondering wordt gevormd door enkele naaste 

familieledenn (4.7%), die zich vol overgave op het meestal meer dan 170 bladzijden 

tellendee proefschrift storten, om vervolgens halverwege het tweede hoofdstuk 'de 

handoekk in de ring te gooien' wegens een stortvloed aan jargon, enge tabellen en 

onbegrijpelijkee staafdiagrammen. Verassend genoeg zijn het juist deze familieleden die 

unaniemm tot de conclusie komen dat het proefschrift van hoge kwaliteit is. 5) Na afloop van 

dee promot ie rest het proefschrift een droevig einde. Hen uitgebreide subanalyse van de 

enquêtee gegevens toont aan dat het proefschrift in 8 3% van de gevallen op een 

boekenplankk belandt te midden van een stoffig rijtj e andere proefschriften. In dat geval is 

dee kans bijzonder groot dat het proefschrift nooit meer wordt gelezen. De overige 7" n 

zijnn wat beter af. Deze pronken nog enkele weken op de salontafel van de ouders van de 

p romovenduss of worden door uitgevers of vormgevers gebruikt voor reklame 

doeleinden:: de aankomende promovendi moeten immers weten wat voor moois hen te 

wachtenn staat. 

Dee auteurs van het AIR-artikel trekken de volgende conclusies: 1. Hen proefschrift is 

overr het algemeen een lang leven beschoren, waarbij de aandacht voor het proefschrift 

slechtss kortdurend doch hevig van aard is. 2. De relatie van de lezer tot de promovendus 

iss van doorslaggevend belang voor de onderdelen van het proefschrift die daadwerkelijk 

gelezenn worden. 

Uiteraardd kan ik dit dankwoord niet besluiten zonder toch een aantal mensen te noemen 

diee een bijzondere rol hebben vervuld bij het tot stand komen van dit proefschrift. 



Samenvatting Samenvatting 

Allereerstt wil ik alle patiënten en proefpersonen bedanken voor hun medewerking aan de 

verschillendee onderzoeken. Zonder julli e inzet komt de wetenschap geen stap verder. 

Professorr dr. Marcel Levi. De ütel Promotor is wederom een nieuwe toevoeging aan jouw 

inmiddelss indrukwekkende hoeveelheid verdiensten. Het is een terechte titel. Jouw 

positieff  denkende geest en n immer aflatend geduld om jonge onderzoekers intensief te 

begeleidenn bij hun metamorfose tot een volwaardig kritisch wetenschapper, zijn unieke 

karakterr eigenschappen. Ik beschouw het als een voorrecht om met jou samen te werken 

enn hoop dat je in de toekomst ook je uiteindelijke ambiues zult waarmaken, óf als 

voorzitterr van Ajax óf als Chef in je eigen restaurant. Ik hoop dat de heren in Stockholm 

geenn roet in het eten gaan gooien. Professor dr. Harry Büller, promotor. Er zijn weinig 

mensenn die jouw gave bezitten om zowel op schrift als tijdens voordrachten een taal te 

hanterenn die lezers en luisteraars uk alle windstreken vrijwel elke keer boeit. Mijns inziens 

benn jij als continue bron voor nieuwe studies en inzichten een van de oorzaken voor feit 

datt de afdeling Vasculaire Geneeskunde AM C op dit moment een van de top-instellingen 

terr wereld is. Dr Bart Biemond, co-promotor. Jij bent de persoon die feitelijk aan de basis 

heeftt gestaan van dit proefschrift door in 1993 aan mij te vragen om een dagje konijnen 

tee gaan 'opereren'. Het vervolg is bekend. Je bent in veel opzichten mijn voorbeeld. 

Drr Bernd-Jan Sanson, paranimf. Sinds 1990 zijn onze paden vrijwel parallel gelopen. We 

hebbenn in de afgelopen 10 jaar samen diverse unieke ervaringen opgedaan. Onze 

samenwerkingg bij het TACT-onderzoek, congres bezoeken en het maken van Sushi zijn 

slechtss een greep. Ik ben benieuwd wat de komende 10 jaar ons te bieden heeft. Gijs van 

Wermeskerken,, paranimf. Ook wij hebben veel overeenkomsten. Onze gemeenschap-

pelijkee hobby's en interessen hebben er voor gezorgd dat we elkaar door dik en dun 

hebbenn leren kennen. Je bent een koning. Binnen kort moeten we eindelijk weer eens 

gaann surfen. Collega stollingsartsen: Jeroen, Suzanne, Manje, Nick, Iwan en daarvoor ook 

Rodenk,, Simone, Rolinda, Rianne en Saskia, allen zeer veel dank voor de prettige en 

zinvollee samenwerking. Katinka Keijzers, zonder jou printer, levenswijsheden en snoep 

zouu dit proefschrift er heel anders hebben uitgezien. Tymen Keiler, ik beschouw jou als 

terechtee opvolger bij de dierexperimentele studies. Daan Breederveld en Mark Geerdink, 

julli ee bijdrage bij het uitvoeren van de verschillende projecten is van groot belang geweest 

voorr dit proefschrift. 

Pap,, Mam en Thijs, julli e onvoorwaardelijke steun, stimulatie en interesse zijn voor mij 

vann onschatbare waarde. 

Caroline,, mijn grote liefde, jouw aandeel in het tot stand komen van dit proefschrift is 

onbeschrijfelijk. . 

Eeniederr die niet met naam genoemd is, maar desondanks bi] het tot stand komen van 

ditt proefschrift betrokken is geweest, ben ik eveneens zeer veel dank verschuldigd. 




