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Dankwoord 

Dankwoord 

Velen hebben direct of indirect een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit 

proefschrift. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder noemen. 

Dr. J. Silberbusch. Bob, wat morrend ging ik, nadat je me voor de derde keer in korte 

tijd benaderd had, akkoord met het verrichten van een klein onderzoek naar de 

progressiekarakteristieken van microalbuminurie bij type-2-DM. Ik kan me niet voorstellen 

dat je toen al voorzag dat dit onderzoek zó uit de hand zou lopen. Je bent in meerdere 

opzichten een bewonderenswaardig leermeester en ik dank je voor het vertrouwen dat je 

in mij bleef houden. 

Dr. C.D.A. Stehouwer. Coen, mijn wetenschappelijke geweten. Jouw kennis en 

scherpzinnigheid worden slechts overtroffen door de snelheid waarmee je concept

manuscripten terugstuurde. Dank voor al je bijdragen. We houden contact. 

Prof. Dr. L. Arisz. Dank voor de bereidwilligheid om u in mijn werk te verdiepen en om 

als promotor op te treden. 

Melina Rakic. Jouw logistieke en persoonlijke ondersteuning zijn van onmisbare waarde 

geweest. 

Ed Slaats en Rob Weijers van het Klinisch Chemisch laboratorium van het OLVG. 

Dank voor het bereidwillig en soms kosteloos verrichten van vele bepalingen. 

De arts-assistenten Interne van het OLVG zagen nogal wat roostervrije weken naar 

één en dezelfde persoon afvloeien. Excuses en bedankt. 

Anneloes, Rachel en Lucie. Sorry voor al die avonden dat ik er niet of nauwelijks was. 

Het boekje is nu af. Van nu af aan wordt het allemaal nog veel en veel erger. 
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