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DANKWOORD 

De puzzel is 'af. Graag wil ik iedereen bedanken die op zijn/haar eigen wijze een bijdrage 

heeft geleverd aan de voltooiing van dit proefschrift. 

Allereerst, Prof. Dr Sander van Deventer, mijn promotor, en Dr Pieter Reitsma, mijn 

copromotor, veel dank voor de vrijheid en het vertrouwen dat jullie mij tijdens dit 

promotieonderzoek hebben gegeven. Ik heb veel geleerd van jullie kennis van zeer 

uiteenlopende zaken, de eindeloze stroom ideeën, jullie optimisme en de 'alles moet kunnen' 

mentaliteit (helaas kan ik alleen vermelden 'almost accepted by The Lancet'). Sander, bedankt 

voor het mogen werken op je flitsende afdeling. De snelheid waarmee je manuscripten van 

rake opmerkingen voorzag is ongekend. Pieter, veel dank voor het altijd open hebben staan 

van je deur, het doornemen van vele versies van artikelen, je kritische noten, het schrijven van 

smeuïge brieven naar editors, het coachen tijdens presentaties en het mij in contact brengen 

met enkele van je bevriende expertonderzoekers. P. 't is allemaal 'kippiekak', toch? 

Dr Martin den Heijer, mijn onofficiële copromotor verdient een speciale plaats. Martin, 

dankzij al jouw inspanningen, en een gezamenlijke Nijmeegse -20°C vriezer-actie, kon mijn 

'homocysteine hobby' worden voortgezet. Veel dank voor je revisies en statistische lessen. Je 

E-peptalk heb ik enorm gewaardeerd. 

Prof. Dr J.W. ten Cate en Prof. Dr Harry Büller hebben het mij mogelijk gemaakt om op 

het AMC te werken, zodat dit onderzoek kon plaatsvinden. Het was een voorrecht om bij het 

bruisende Centrum voor Hémostase, Trombose, Athérosclérose en Ontstekingsonderzoek te 

horen, waarvoor ik hen hartelijk bedank. 

Prof. Dr R.J.M, ten Berge, Dr H.J. Blom, Prof. Dr E. Briët, Prof. Dr CE. Hack, Prof. Dr 

KI. Lie en Prof. Dr FR. Rosendaal wil ik bedanken voor het bestuderen van mijn manuscript, 

de getoonde interesse in de voortgang van mijn promotieonderzoek en de essentiële bijdragen 

aan specifieke hoofdstukken. 
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Gerard Bos bedank ik hartelijk voor zijn bijdragen aan de homocysteine studies en Bobby 

Koeleman voor zijn enthousiaste expert-bijdrage aan de linkage-analyse van het CRP gen. 

Van de afdeling Cardiologie wil ik graag speciaal Mieke Trip bedanken voor de prettige 

samenwerking bij het bestuderen van homocysteine en ontsteking en het gebruik maken van 

de gegevens van haar patiënten met premature athérosclérose. Rob de Winter was 

verantwoordelijk voor het 'in-stent restenose en QCA' gebeuren en onder zijn leiding werd de 

GEISHA patiëntenstudie uitgevoerd, met hulp van Radha Bholasingh, Reina Geuzenbroek en 

Yvonne Schouten, waarvoor allen veel dank. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn Gl-113 'ontstekingslab' collega's, voor alle steun 

en gezelligheid, het mij wegwijs maken in de wereld van de cytokines, het inspringen bij (en 

oplossen van) problemen, het regelen van navelstrengen en het doorverbinden van vele 

telefoontjes; Willeke Jong, Hugo ten Cate, Arnold Spek, Saskia Schoenmakers, Anne Berdien 

Nieuwenhuijsen, Janine Dorffler, Rendrik Franco, Dasja Pajkrt, John Meenan, Karen 

Lammers, Marcel Mevissen, Sandra Radema, Valeska Terpstra, Tim Grool, en in het 

bijzonder Jaap Jansen, de Gl-113 vraagbaak die mij alles heeft geleerd van cytokines, Esther 

Vogels (de PCR queen van Gl-113) die in razend tempo het CRP gen heeft gesequenced, 

Angélique Groot verantwoordelijk voor het samen tot een goed einde brengen van enorme 

series ELISAs, Janneke Timmerman, bondgenoot in het F4-hok, Jeroen van der Heijden, de 

grote steun bij het GEISHA project (en verantwoordelijk voor een ongelimiteerde hoeveelheid 

koffie) en 'mijn' studenten Hans van Thienen en Arko Scheepmaker die hebben bijgedragen 

aan de uitvoering van de GEISHA studie en het analyseren van het CRP gen. 

De collega's van de Experimentele Interne Geneeskunde op G2, het Kernlab, de 

Lipidewezens, de DNAtjes, het Vaatcentrum en het SKTL wil ik ook enorm bedanken voor 

o.a. de geleende spullen, het prikken, alle hulp, de zeilacties en vooral de gezelligheid. Daarbij 

dient speciaal genoemd te worden Pieter Stokkers, leverancier oplossingen complexe 

genetische vraagstukken en 'EIREKA' companion, Anita de Boer, Aad Leegwater en Chris 

Linthorst voor alle PCR, differential display en GT-repeat steun, Bram van den Ende voor het 

regelen van complexe bepalingen en Pascal Delcour en Han Levels voor het oplossen van alle 

PC-problemen en het bevrijden van mijn bestanden uit de handen van virussen. 

Katinka Keijsers, Tilly Jansen, Els van Dongen, veel dank voor het aanleveren van 

adressen, verzenden van pakketten, regelen van handtekeningen en veel meer. 

Het was een waar genoegen dat ik mijn AMC-tijd mocht doorbrengen in het speciale 

gezelschap van collega promovendi verspreid over verschillende afdelingen; Allart Stoop, 

Annemieke Manten, Barbara Hutten, Bernd-Jan Sanson, Carine van der Schalk, David Hirsch, 

Fanny Lauw, Franktien Turkstra, Gijs van den Brink, Houshang Monajemi, Jan Hulscher, 

Janneke Wittekoek, Lucienne Lemaire, Marco de Groot, Manon Cromheecke, Marjel van 

Dam, Margriet Vervoordeldonk, Martijn Meewissen, Maurits van Veen, Monique Minnema, 

Nikola Kimmings, Pernette de Sauvage Nolting, Peter van Duijvendijk, Philip Friederich, Rob 

Nocker, Roderik Kraaijenhagen, Rolinda Beijering, Saskia Middeldorp, Simone 
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Timmermans, Steven Chamuleau, Susanne Smorenburg, Tessa ten Hove en Vivian de Waard. 

Veel dank voor de bloedstollende uitleg, het prikken van 'mijn' patiënten, de 

wetenschappelijke sessies bij de koffieautomaat en het dienen als proefpersoon voor mijn 

studies maar ook voor het gezelschap 's avonds in het AMC restaurant, de Halloweenpartij in 

Paleyrac, de nacht-scuba-duik in de Keys en de organisatie van AMC hockeytoernooien. 

Verder wil ik graag Carlie de Vries en Marten Engelse bedanken voor de plezierige 

samenwerking bij de aanleg van de AMC Vascular Tissue Collection. Het rennen in OK-

pyjama met stikstofvaten, soms gevuld met aneurysmal zo groot als een voetbal, is niet voor 

niets geweest. Daarnaast ook veel dank aan de afdeling Vaatchirurgie onder leiding van Prof. 

Dr M.J.H.M. Jacobs, OK assistenten, en medewerkers van de Biochemie en de 

Cardiovasculaire Pathologie voor hun bijdrage aan de vaatbank. 

Mijn paranimfen Ineke Pit-ten Cate en mijn zusje Carolien zijn al heel lang mijn 

(studie/promotie)steun en toeverlaat. Heerlijk dat jullie mij ook nu ter zijde willen staan. 

Buiten het AMC kon ik rekenen op de niet aflatende steun van familie en 

huis/hockey/roei/clubgenoten. Veel dank voor alle vriendschap en plezier, de nodige 

ontspanning, het aanhoren van eindeloze promotieperikelen, en de bemoedigende kaarten en 

berichten op mijn antwoordapparaat. 

De belangrijkste puzzelstukken werden bijgedragen door mijn ouders, Carolien, Tom en 
Jelka. Zonder hun adviezen en onvoorwaardelijke liefde en steun was de puzzel van dit 
proefschrift niet gelegd. 




