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Dankwoord d 

EEigenlijkk begon dit boekje op de dag dat ik het Slotervaart ziekenhuis binnenwandelde als 

Groningsee co-assistent voor mijn keuze co-schap Interne Geneeskunde. Dit laatste co-

schapp was een test. Zou het vak net zo leuk zijn als de colleges beloofden? Ondanks mijn 

eerstee gedachte bij Interne Geneeskunde: weinig dynamiek en betwetende internisten? De aanblik 

vann het Slotervaartse internistencollectief zette mijn vooroordelen in één klap opzij. Niets geen 

grijzende,, sikkeneurige heeienclub maar een bont geheel van heren met glanzende schedel, krullend 

borsthaarr of lange haren; in wapperende witte jassen. Het leek erop dat dit het begin zou worden 

vann een wervelende en uitdagende periode. Niets bleek minder waar. 

Dankzijj  de extreem lange werkdagen, de stimulatie tot ontplooiing van eigen initiatief, de alom 

goedee sfeer en het nooit aflatende vertrouwen leerde ik enorm veel. Bovendien werd ik nog 

enthousiaster.. Bij deze wil ik daarom de internisten van het Slotervaart ziekenhuis bedanken: Hugo 

tenn Cate, Marcel Soesan, Jan Willem Mulder, Pieter Meenhorst, Eric van Gorp, Eelco Meesters, 

bijna-internistt Victor Gerders en ten slotte Dees Brandjes. Dees, ji j bent de aanstichter van dit 

geheell  en ik kan je hiervoor niet genoeg bedanken. Je wees me op het belang van wetenschappelijke 

scholingg mocht ik een baan als internist in een groot ziekenhuis ambiëren. 

Mett nieuwsgierig enthousiasme stemde ik toe in overplaatsing naar het AMC voor promotieonderzoek 

bijj  jouw evenknie en collega-rebel professor Harry Büller. de andere grondlegger van dit proefschrift. 

Hijj  bleek dezelfde tactiek te hanteren. Er werd me volop de kans geboden mijn eigen lijn te trekken 

terwijll  de deur voor tussentijds advies altijd open stond. In deze omgeving heb ik altijd goed gedijd. 

Harry,, ik wil je ten zeerste bedanken. Voor het leren van de vaardigheden in het doen van klinisch 

onderzoekk had ik me geen betere leermeester kunnen wensen. Ik heb menig artikel samen met je 

kunnenn schrijven. Gezien jouw schrijftalent beschouw ik dit als een grote eer. Deze schrijfsessies 

warenn één van de leukste momenten van het onderzoek. De meeste artikelen werden geschreven 

onderr de druk van de proefschrift-deadline. Je was altijd bereid de stukken die ik geschreven had 

onmiddellijkk te reviseren vanaf waar ook ter wereld, ongeacht of het nu weekend of vakantie was. 

Alss onderzoeker valt er nog een hoop te leren, en ik heb het gevoel dat de plateaufase van de 

leercurvee nog lang niet in zicht is. Ik zou daarom graag nog bij de afdeling betrokken blijven. 

Riannee Koopman, co-promotor, ik wil je bedanken voor het vertrouwen datje me gaf om zelfstandig 

tee werk te gaan, de steun die je gaf op momenten dat ik het zeer druk had en de klinisch kennis die 

jee me bijbracht. 

Bijj  deze zou ik eveneens mijn dank willen uitspreken naar de andere stafleden van onze afdeling, 

vann wie ik met name Saskia Middeldorp, Erik Stroes en Joost Meijers. wil bedanken. Saskia. ik heb 

veell  geleerd van jouw consequente denkwijze en doortastende optreden. Ook het feit dat je elk 

momentt bereid was tot goed advies maakte je tot een zeer prettige achterwacht voor de stollingsdienst. 
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Krik,, jouw originele kijk op dingen en geestdrift gaven de diensten extra elan. Joost, mijn huidige 

kenniss van het stollingsysteem is vooreen belangrijk deel aan jou te danken. Je eursussen en tussentijdse 

uitlegg waren altijd /eer verhelderend. Verder dank ik Marcel Levi, hoogleraar Interne Geneeksunde. 

Marcel,, tijdens de klinische werkzaamheden heb ik zijdelings met je te maken gehad. Indrukwekkend 

hoee jij uitgebreide basale kennis weet te combineren met uitstekende klinische kwaliteiten. 

Daarnaastt gaat mijn dank uil naar klinisch epidemioloog Martin Prins, inmiddels hoogleraar te 

Maastricht.. Martin, jouw rekenv ermogen is verbijsterend. Ons overleg duurde nooit veel langer 

dann een paar minuten, maar dit waren zeer effectieve en waardevolle minuten waar ik altijd veel aan 

gehadd heb. Hartelijk dank hiervoor. Roderik Kraaijenhagen. bedankt voor de succesvolle 

samenwerking.. Je enthousiasmerende optreden, creatieve geest en optimisme werkten aanstekelijk. 

Hooggeleerdee heren commissieleden Kastelein, Le\ i. Prins, Reekers. en zeergeleerde heer commissielid 

Brandjes,, hartelijk dank voor de bereidheid plaats te willen nemen in de promotiecommissie. 

Voorr mijn onderzoek kon ik aanhaken op Antelope-trein. die reeds op volle snelheid was gebracht 

doorr mijn voorgangers. Bernd-Jan Sanson, Nel Hagen, Meivin Mac Gillavry, Jan Schiereck, Marco 

vann Strijen. Wouter de Monyé en Ineke Hartman, hartelijk dank hiervoor. Ook ben ik dank verschuldigd 

aann de projectleiders waarvan ik graag Menno Huisman, professor Pieter Postmus en Otto Hoekstra in 

hett bijzonder wil bedanken. Trial nurses Margaret en Belia, bedankt voor julli e steun. 

Hett was afzien die beginperiode, onophoudelijk patiënten includeren en af toe op adem komen 

achterr de gordijnen van mijn cubicle. Bovendien moesten er ook nog stollingdiensten gedraaid 

worden,, hetgeen het onderzoekwerk zonder meer een extra dimensie gaf, maar waardoor ik ook af 

enn toe de bomen door het bos van het Vaatccntrum niet meer zag. Maar arbeid verenigt. 

Collegastollingsartsenn Clara. Kan, Jeroen. Nick. en Roel: met julli e heb ik een fantastische tijd 

gehad.. Lvenals met de cardioboys Arno en Mathijs. Zowel binnen als buiten de muren van het 

AMC.. op feestjes, congressen, de vrijdagmiddagborrel of de Ronde Hoep. Ivan, je hebt vaak de 

honneurss voor me waargenomen voor de Antelope-. Matisse- en Hippro-studies. Reuze bedankt 

hiervoor,, en voor de kopjes koffie op plein .1. Jeroen, ik hoop dat we het nog vaak oneens mogen 

zijn,, of beter gezegd, mogen doen alsof we het volledig met elkaar oneens zijn. Ik heb genoten van 

onzee discussies. Nick. met jou kon ik het altijd zo goed eens zijn over het feit dat er meer is in het 

levenn dan werk. Jij gaat de spits afbijten woensdag 19 maart, ik hoop datje de commissieleden die 

kunnenn blijven zitten goed stemt. Roel, bedankt voor de gastvrijheid op F4-I21. Ik waardeer het 

zeerr dat je collegialiteit zelfs tot op de stuurplek van onze roeiacht reikt. Roel en Mathijs, bedankt 

voorr de prachtige fietstochten, ik zou in julli e wiel graag nog een fietsklassieker willen rijden. 

Clara,, de generale repetities voor mijn ISTH- presentaties op die hotelkamer in Parijs zal ik niet 

snell  vergeten. Bovenstaande rij zou incompleet zijn zonder Marnix. hij is degene die ons "suffe" 
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clubjee sjeu geeft. Marnix. van je onaflatende enthousiasme kan ik nog wat leren. Ik zal de debiteuren-

crediteurenn sfeer van F4 straks missen in het Slotervaart ziekenhuis. 

Maaike,, opvolgster, onder jouw regie zal ook het slotstuk van het Antelope-project zeker een succes 

worden.. Ik heb er alle vertrouwen in datje er genoeg vruchten van zal kunnen plukken. Ik heb veel 

plezierr gehad in onze samenwerking de afgelopen maanden. Ook oud-stollingsartsen Philip Friederich 

enn Susanne Smorenburg wil ik bedanken. Alsmede (ex-) collega's Rosa Karemaker en Patricia 

Macc Lean. Rosa en Patricia, met name op de congressen heb ik een hoop lol met julli e beleefd. Veel 

success met julli e verdere carrière. Nieuwe stollingsartsen Anja en Tij men, julli e gaan een enerverende 

tijdd tegemoet, veel succes daarbij. 

Hett feit dat ik in kort tijdsbestek zo snel dit proefschrift heb kunnen afronden is deels te danken aan 

hett feit dat ik op bijna elke studie werd bijgestaan door een student. Ilona Pollen, Elske Quak, Inge 

Oskam,, Joost Mathijssen, Mariëlle Duffels en Jasper Mulder, ik heb het erg met julli e getroffen. 

Petjee af voor julli e inzet, doorzettingsvermogen en enthousiasme. Jullie gaan het allen vast ver 

schoppen.. Ook de andere studenten, de vasculisten, wil ik bedanken voor de hulp op het vaatcentrum 

enn de gezelligheid. 

Lnn dan zijn er nog talloze andere medewerkers die ik zou willen bedanken voor de prettige 

samenwerking.. Collega's uit het üpidenkamp (alhoewel, deze kwalificatie is eigenlijk gedateerd 

gezienn de recente toenadering, bitterballen kunnen een hoop doen). Sanne, succes tijdens de 

verdediging.. Leuk dat we samen weer aan de slag gaan in het Slotervaart. Ook wil ik alle medewerkers 

vann het trialbureau dank betuigen, waarvan ik Trees Groenveld en Liesbeth van Huizen in het 

bijzonderr wil noemen. Liesbeth, enorm bedankt voorde intensieve hulp bij de Matisse- en Hippro-

studies.. Ik kan goed begrijpen waarom patiënten met je weglopen. Trees, ik wil jou bedanken voor 

jee voortvarende optreden tijdens de Hippro-studie. Je droge humor heeft ons door dit schier 

onmogelijkee project heen gesleept. Daarnaast gaat veel dank uit naar de medew erkers \ an laboratoria 

opp F-l (Hrik-Jan van den Dool bedankt voor je geduldige en sympathieke houding) en G-l (Hans 

Jansenn en Kamran Bakhtiari bedankt voor de talloze laboratoriumbepalingen en alles wat daarbij 

komtt kijken). Medewerkers van het vaatcentrum: Riet. Nel, Anne van het secretariaat en Johan. 

Dian.. Ineke en Karin, vaatlaboranten. bedankt voor julli e flexibiliteit en de pittige discussies. 

Medewerkerss van de Klinische Epidemiologie en Biostatistiek: René Breet em Ria Koolma van het 

datatnanagement,, bedankt voor de samenstelling van de enorme Antelope-database. Collega-

onderzoekerss Willeke, Saskia en Dirkje bedankt voor de gezellige etentjes 's avonds in het AMC 

restaurant.. Collega-onderzoeker Hans-Martin Otten. ik waardeer je bescheiden en zeer sympathieke 

persoonlijkheidd en je werkwijze die gekenmerkt wordt door de kalmte en controle. Ik kijk er naar 
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uitt om straks onder jouw supervisie te werken. Roommate Marcello di Nisio. Before you came I 

thoughtt it would be terrible to work with two persons in such as small aquarium. The contrary 

appearedd to be true. You are a very social and generous person. I enjoyed working with you and 

hopee that our Lithro study will be a success. Co-auteurs Pieter Willem Kamphuisen en Majida 

Zidane:: risicofactoren en longembolieën, het blijf t een moeilijk te doorgronden onderwerp. Ik heb 

onzee samenwerking als zeer prettig ervaren. Barbara Hutten, epidemioloog, hartelijk bedankt voor 

jee statistische adviezen. Igor Tulevski, collega-onderzoeker. Barbara Mulder, cardioloog, en Frans 

Boomsmaa biochemicus, bedankt voor onze vruchtbare samenwerking. Als BNP ooit gebruikt gaat 

wordenn in de praktijk als prognostische marker in longemboliepatienten kunnen we ons op de borst 

slaan.. Els van Dongen, Katinka Keyzers en Mariana Veendorp. bedankt voor julli e hulp bij de 

administratievee taken. Mariana, het feit dat ik me op mijn gemak heb gevoeld op de afdeling is 

medee te danken aan jouw warme persoonlijkheid. Enorm bedankt hierv oor. Verder zou ik de statieden, 

arts-assistenten,, verpleegkundigen, laboranten en baliemedewerkers van alle afdelingen die betrokken 

warenn bij de studies willen bedanken, waarvan met name de afdelingen interne geneeskunde, 

longziekten,, cardiologie en nucleaire geneeskunde. 

Niett in de laatste plaats gaat mijn dank uit naar alle patiënten die hebben deelgenomen aan de 

studies.. Dankzij hen gaat de medische wetenschap vooruit. 

Tenn slotte dank ik mijn familieleden en Jan Willem. Paranimfen broer Pieter Rein, je bent mijn 

voorbeeldd op wetenschappelijk gebied. Paranimfen zus Geeske, je kunt niet meer terug, als ji j 

strakss promoveert is de cirkel rond. Lieve ouders. Fverhard en Ine, bedankt voor de ambitie, het 

doorzettingsvermogen,, en het sociale gevoel dat julli e me hebben meegegeven. Jullie hebben me 

gestimuleerdd mezelf te ontwikkelen, op welk vlak dan ook. Bovendien lieten julli e me vrij in mijn 

keuzes,, hetgeen niet makkelijk is voor een twijfelaar als ik. De vraag of ik niet toch ook 

plattelandsdokterr moet worden heb ik nog steeds niet definitief durven te beantwoorden. 

Liefstee Jan Willem, aanstaande, van begin tot eind stond ji j aan mij zijde. Je spoorde me aan en 

scherptee mijn geest. De steun die je me gaf was oneindig. Van statistisch adv ies tot nachtelijke raad 

mett betrekking tot de dienst, voor alles kon ik bij je terecht. Je grappen komen altijd precies op het 

juistee moment. Zeer bedankt voor alles. 
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