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Dankwoord d 

Graagg wil ik op deze plaats allen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de tot-
standkomingg van dit proefschrift. 

Allereerstt was het schrijven van dit proefschrift niet mogelijk geweest zonder de wel-
willendee medewerking van alle patiënten en deelnemers. 

Harryy Büller, mijn promotor, dank voor je aanwezigheid op de achtergrond. Het was 
eenn genoegen om op de afdeling Vasculaire Geneeskunde te werken. 

Johnn Kastelein, mijn co-promotor, je aanpak is wellicht soms onconventioneel, maar 
dee resultaten mogen er zijn! De afgelopen jaren heb ik heel veel van je geleerd. Wie had 
inn 1997 kunnen denken dat het onderzoek naar laag HDL-cholesterol zo'n vlucht zou 
nemen. . 

Dee leden van de promotiecommissie zeg ik dank voor het kritisch beoordelen van het 
manuscript. . 
Martinn Prins wil ik met name bedanken voor zijn verheldering van de statistiek. 
Michaell  Hayden, thank you for introducing me into the world of genetics. 

Deess Brandjes, dank voor het gestelde vertrouwen. Het is een voorrecht om bij jou in 
hett Slotervaart ziekenhuis de opleiding Interne Geneeskunde te mogen volgen. 

Dee co-auteurs zeg ik dank voor hun bijdragen. 

Miekee Trip, Peter Lansberg, Joep Defesche, Jan Albert Ruivenhoven, Henri Molhuizen, 
Joostt Meijers en Bram van de Ende, dank voor alle support. 

Dee (oud-)collega's van de Lipiden Onderzoeksgroep dank voor de prettige samenwerking: 
Hayee Knipscheer, Saskia Bijvoet, Janneke Wittekoek, Mirjam Zwart, Pernette de Sauvage 
Nolting,, Anke Klerkx, Angelique Jansen, Sanne van Wissen, Greetje de Grooth, Saskia de 
Jongh,, Sigrid Fouchier en Kees Hovingh. 

Thee colleagues in Vancouver Angie Brooks-Wilson, Michel Marcil, Kirsten Roomp, Susie 
Clee,, Kate Ashbourne, Jennifer Collins and Alison Brownlie. It has been a pleasure work-
ingg with you guys. Thank you. 
Verderr wil ik bedanken: 
Dee (oud-)collega's van F4 en omgeving Benien van Aken, Janneke Timmerman, Manon 
Cromheecke,, Barbara Hutten, Jeroen van der Heijden, Franktien Turkstra, Saskia Middel-
dorp,, Roderik Kraaijenhagen, Bernd-Jan Sanson, Philip Friederich, Susanne Smoren-
burg,, Marije ten Wolde, Ivan Bank, Niek Bijsterveld, Dirkje Sommeijer, Houshang 
Monajemi,, Janine Dorfïler en Rob Rentenaar. 
Iedereenn van het lab op Gi voor hun bijdrage aan het onderzoek. 
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Dee trialnurses Jantje Visser, Helmy Brink, Jet Jagt, Yvonne Jenner, Liesbeth van Huizen, 
Miaa Muller, Johan Gort, Yvonne Thoden van Velzen, Olga Ternede en Monique de Rijk 
voorr de onmisbare ondersteuning bij de klinische studies. 
Assistentess van de Lipidenpolikliniek van het Slotervaartziekenhuis: Ilse, Marja, 
Francoise,, Tabitha en Ramona. 
Dee genetic fieldworkers, ookwel "verpleegkundigen met de auto", Cobi, Claartje, Christy 
enn Elsa dank voor julli e inspanningen om het HDL project tot een succes te maken. 
Roosjee Roelants en Maarten Biezeveld voor julli e aanzienlijke bijdrage. 
Elss van Dongen: mijn grote steun en toeverlaat, en Marianna Veendorp. 
Mij nn paranymfen: Cobi Los en Minse de Bos Kuil. Het is een eer dat julli e naast me staan 
tijdenss de verdediging van dit proefschrift. 
All ee goede vrienden -you know who you are- mogen in dit dankwoord niet ontbreken. 
Dankk voor alle prettige, opbeurende en relativerende gesprekken. Het schrijven van een 
proefschriftt komt je sociale leven niet ten goede. Ik hoop dat we elkaar in de toekomst 
weerr wat vaker gaan zien. 

Papaa en mama en Rogier: julli e liefde, vertrouwen en support zijn er altijd. Zonder julli e 
stimulanss om dingen op te zoeken en kritisch te zijn was het niet zover gekomen. Dit 
boekk draag ik aan julli e op. 


