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DANKWOORD 

De volgende personen die direkt ofindirekt bij de totstandkoming van dit 

proefschrift betrokken zijn geweest wil ik graag bedanken. 

Prof Dr. J.J. Piek. Beste Jan, uiteraard gaat in de eerste plaats mijn dank voor dit 
proefschrift naar jou uit. Je hebt me aangenomen op basis van videobeelden (de 
beruchte brandende-auto-tape) en vroeg me vervolgens om aan het begin van mijn 
promotietraject een paar maanden naar Duitsland te gaan. Naar jouw terechte 
mening zou het leerzaam zijn om een korte periode in het Max Planck Instituut door 
te brengen. Vervolgens konden we dan in Amsterdam met de eerste patiëntenstudies 
aan de gang. Dingen lopen soms toch iets anders dan gepland, ook in dit geval. Maar 
die geplande patiëntenstudie is er uitendelijk toch van gekomen! Ik ben je zeer 
dankbaar voor de manier waarop je mij in al die jaren begeleid hebt en ook de soms 
misschien wat merkwaardig aandoende bokkesprongen. zoals de gang naar Freiburg, 
volledig ondersteund hebt. Het was echt een groot plezier om jou als promotor te 
hebben. Ik heb je leren kennen als begaafd wetenschapper, maar ook als een eerlijk 
en loyaal persoon, altijd recht-door-zee en bovendien in voor de broodnodige 
ontspanning op de vele congressen. Voor ons promovendi ben je wat dat betreft een 
soort wetenschappelijke vader geweest in plaats van een "eenvoudige werkgever". 
Bij jou staat je eigen gezin altijd bovenaan de lijst en ook wat dat betreft wil ik je 
voorbeeld volgen. Marije en ik hopen Marianne, Martijn en Marcelien in de 
komende jaren nog vaak te zien en op de hoogte te blijven van de hockey- en 
voetbalcarrières. 

Prof. Dr. W. Schaper. Dear Professor Schaper. It has been a great privilege to be 
able to study "arteriogenesis" under the guidance of the person who introduced this 
term. I once called you the "Godfather of Arteriogenesis" and I still feel this way. 
Standing on the shoulders of a giant I was able to learn in a short time several of the 
required skills in this field of research. Furthermore, I would like to express my 
gratitude towards your w'rfeJutta Schaper who helped me on my way through the 
wonderworld of immunohistochemistry. I am also grateful to Sawa Kostin and my 
numerous other former colleagues from the Max Planck Institute in Bad Nauheim 
who helped in conducting the several projects during my stay there. 

Prof Dr. D.A. Legemate. Beste professor Legemate, beste Dink. Ik wil je bedanken 
voor het feit dat je altijd zo welwillend tegenover een samenwerking hebt gestaan 
met onze afdeling, ook al was ons onderzoek voor jullie afdeling soms een beetje 
een "ver-van-ons-bed show*" zoals je het zelf wel eens betitelde. Zonder jouw hulp 
en die van Dirk Ubbink was de START-studie nooit van de grond gekomen. 

Prof. Dr. C. Seller. I'm grateful for your willingness to participate in the evaluation 

committee of my thesis and to attend its defence here in Amsterdam. 
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DANKWOORD 

Prof. Dr. S.T. Pais. Beste Professor Pais, beste Steven. Hartelijk dank voor je 
ondersteuning van onze avontuurlijke plannen met CD44. Ik ben benieuwd wat daar 
uit gaat komen! 

Prof. Dr. Ir. J.AE. Spaan. Beste Professor Spaan, beste Jos. Ook al heb ik door 
mijn verblijf in Duitsland weinig het genoegen gehad om met je samen te werken, je 
bent toch altijd als een soort wakend oog over de medisch-fysicalische aspecten van 
ons onderzoek aanwezig geweest. 

Prof. Dr. H. Pannekock. Beste Professor Pannekock, ik ben U zeer erkentelijk voor 

de kritische evaluatie van mijn proefschrift. 

Prof. Dr. K..I. Lie. Beste Professor Lie, ik ben U zeer erkentelijk dat U samen met 
Dr. D. Dürcn mij de mogelijkheid heeft geboden om mijn opleiding cardiologie in 
het AMC te volgen. Dr. R. van den Brink wil ik bedanken voor haar ondersteuning 
van en toestemming voor het volgen van mijn B-jaar cardiologie in Duitland. 

Prof. Dr. Ch. Bode. Dear professor Bode. I am grateful for your support and for 

providing the infrastructure to do research as well as clinical work here in Freiburg. 

Michiel Voskuil. Beste Michiel, dit boekje is ook een beetje van jou. Niet alleen 
wetenschappelijk maar ook dankzij al je praktische hulp in de afgelopen jaren. Je 
was mijn "arm" naar Amsterdam en zonder jou was mijn verblijf in Freiburg zeer 
moeizaam geweest. Ik ken weinig mensen die zo enorm collegiaal zijn als jij bent. 
Tot vervelens toe stuurde ik je declaratiefromulieren, artikels voor Jan e t c . Zonder 
één onvertogen woord (ik heb ze in ieder geval niet gehoord), was jij me steeds 
weer behulpzaam. Bovendien zijn we in die periode bevriend geraakt en ik ben er 
zeker van dat we jou en Elsbeth in de komende jaren niet uit het oog zullen 
verliezen. 

Ivo Buschmann. Dear Ivo. Your Volkswagengrant enabled the built-up of a large 
research group in Freiburg and it was a pleasure to be part of that. During this 
process, as much as we were of the same opinion we also had opposite opinions. 
Over the years I learned to appreciate these returning quarrels and I think it kept us 
both on top of it. Apart from these minor professional disputes, our personal 
relationship was always very good and Marije and I always very much enjoyed our 
friendship with you and Eva. 

I mo Hoefer. Dear Imo. it has been a great pleasure working with you all these years. 
You were the first to show me all the secrets of microsphere measurements, animal 
operations and Bad Nauheimer cheese burgers. It was also you who first asked me to 
accompany you and Ivo to Freiburg. I'm sure that, with Katja on your side, you will 
prosper in your new function as CEO and I hope to be close witness of it in the 
coming years. 
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DANKWOORD 

Marco Jost and Elena Ninci. Dear Marco, it has been a pleasure working with you. 
You introduced molecular biology "lege artes" in Freiburg which has been 
advantageous to everyone. Dear Elena, it was great to have you as a colleague, not 
only for your scientific imput, but also for your "mother-role" towards our students 
and your insiders information on Maxima. 

Susann Ulusans andSusanne Hartmann. Dear "Suzies", you have been, and still are, 
the backbone of the "Hast Laboratories". Together, the two of you cover large parts 
of arteriogenesis research. It was a pleasure to witness how the two of you started in 
our lab and how quick and good the two of you cooperated. Together, you were 
responsible for a great atmosphere and 1 really owe both of you a great deal. 1 hope 
one day, in return, I can teach the both of you some skiing although you might be 
somewhat reluctant after our last trip. 

Marcus Bottinger, Stephan Schirmer, Felix Hedwig. Sebastian Grundmann, Sandra 
Meinzner, I/nke Bergmann and J ing Hua. Dear Marcus, you have been a great help 
for our ApoE paper. Thanks to your enthusiasm and thousand of histological slides 
we were able to finish that project. Dear Stephan, as no other you can hang yourself 
on a project as a pitbull terrier and not let loose before the job is done. Dear Felix, 
thank you for helping me getting new mobile phones when 1 again had lost them. 
I 'm sure your follow-up ApoE project will be a great success. Dear Sebastian, 1 had 
a lot of fun during our heroic experiments in the early Freiburg days, even though 
we didn't quite succeed there in getting it published. Sandra and Imke, thank you for 
being so enthusiastically engaged in our coronary arteriogenesis project. Jing, it has 
been a pleasure to watch you work on the transgenic projects. I wrish you a great 
time at Yale. 

Jan-Philip Anderl, Benjamin Meder, Bernhard Berger and Caroline Kempf. You all 
have proven to be very talented young researchers and I hope all of you will 
continue with this work also after getting your "Doktorarbeit". Stephanie Fischer. 
You have been a great help as a technician in the lab, always staying cool and 
relaxed. Emmanuel Chorianopoulos (alias der Griecher) and Jörg Busch (alias 
George Bush). Despite your 80-hours working weeks in the clinic you both were 
still involved in doing research. Heike Neumeister and Caroline Hartl, with great 
competence and enthusiasm the both of you took over the heritage of Jing Hua. 

Bektas Atasever. Beste Bektas, ik weet hoe gelukkig jij altijd keek als het einde van 
mijn kortstondige bezoekjes aan Amsterdam weer naderde, maar ondanks enige 
START-problemen bij twee moeilijke projecten ben jij zelf altijd zeer opgeruimd 
van karakter gebleven en ik wens je veel succes de komende jaren. Casper Behrens, 
dank voor je inzet voor de START-studie. Stijn de Graaf. Beste Stijn. De koning 
van de PALM en de snijmachine. Je bent van grote waarde gebleken in het 
afgelopen jaar voor zowel Michiel en mij. Ik hoop van harte dat je je ook bekeert tot 
de cardiologie en we nog vele jaren nietje kunnen samenwerken. 
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DANKWOORD 

Al het verpleegkundig en ondersteunend personeel van de afdeling 
hartcatheterisatie, en de interventiecardiologen Rob de Winter en Karel Koch. 
Slechts sporadisch was ik op de afdeling in Amsterdam en vele van jullie kennen 
mijn gezicht niet eens maar ik hoop dat daar in de komende jaren verandering in 
komt. Anita Naïry-Korrel, jij kent mijn gezicht wel. Dank voor je administratieve 
ondersteuning, met name in de laatste fase van mijn proefschrift. Prof. Jan Tijssen, 
hartelijk dank voor je Bonferronische correcties van onze huis- tuin- en keuken 
statistiek. 

Jacobijne Wiersma en Saskia Rittersma, samen gaan jullie zorgen voor de 
continuïteit van de Kloppende Spier (en het Oude Gasthuis). Veel van de andere 
huidige onderzoekers heb ik helaas te weinig gezien. Bart-Jan Verhoef Fons 
Windhausen, Gijs Nollen, Anouk van Alem, Ayten Yilmaz, Mare van der Zee en Lea 
Dijksman, ik wens jullie heel veel succes met jullie eigen boekjes! Igor Tulevski heb 
ik door de jaren heen wel altijd veel gezien. Schoonfamilie ben je net niet geworden, 
wel een goede vriend en collega (overigens, nog even voor de statistieken, je hebt 
nog steeds geen enkele set van me gewonnen met tennis). 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar één van mijn voorgangers. Rob van 
Liebergen. Wetenschappelijk was je mijn voorganger, en je stukken zijn dan ook 
meermaals in dit boekje gerefereerd. Maar nog belangrijker is datje me in mijn 
dagen als student op de afdeling cardiologie opstookte om bij Jan Piek te 
solliciteren. Jij, Arnout Somsen en Maarten Groenink heersten in die tijd over de 
Kloppende Spier. De sfeer daar van koffie drinken, sterke verhalen vertellen en 
ondertussen haast achteloos de artikelen uit de mouw schudden beviel me zo goed 
dat ik definitief voor een promotie-traject bij de cardiologie heb gekozen. 

Martijn Meuwissen en Steven Chamuleau. Martijn en Steven, een paar apart. Een 
beter stel collega's kan je je niet wensen. Geheel in de lijn van Jan Piek, hoogst 
collegiaal, integer en vooral ook erg gezellig. Vooral Florence zal ik niet snel 
vergeten, spumanti in de tuinen van Boboli, 's nachts strompelend naar huis om 
vervolgens 's ochtend vroeg met groene gezichten weer een praatje te houden. 

De mensen van de A MC Medical Research, met name Linda Hoogenhout, Marianne 
Mooi/er en Jet van Dijk. jullie zorgden er niet alleen voor dat elke maand netjes mijn 
loon werd gestort maar bovendien waren jullie ook erg behulpzaam met de niet altijd 
eenvoudige contract-opstellingen met Boehringer, Freiburg etc.. 

Ronald van der Neut en Thera Wormhoudt. Beste Ronald en Thera. Het was een 
groot genoegen om samen met jullie aan het CD44 project te werken en ik hoop dat 
we met z'n allen nog een keer de fles cognac uit Ronald zijn kast op kunnen drinken, 
ik zorg dan voor de sigaren! 
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Mijn schoonouders Gusta en Wim. Lieve Gusta en Wim. Ik heb jullie vast veel 
verdriet bezorgd door Marije en Bruno hier naar Duitsland mee te slepen. Maar het 
was wel altijd ontzettend gezellig als jullie weer eens in Freiburg waren! Wim, jouw 
goede raad, of het nou zakelijk, culinair of persoonlijk was, was altijd zeer 
waardevol. Gusta, ik heb je in mijn hart gesloten, een lievere schoonmoeder en oma 
kan ik me niet voorstellen. Hubert, top-zwager en persoonlijk voetbal-orakel, ik 
wens je alle succes en voorspoed in Londen. Wülemijn, rising star bij de ING en 
gelukkig in de liefde, wat wil je nog meer. Ik hoopje samen met Marcel volgend 
jaar weer in Grindelwald te verwelkomen. 

Mijn ouders Miekc en Eric. Lieve Mieke en Eric, ik ben jullie voorbeeld gevolgd, de 
medische wereld in. Altijd hebben jullie achter mij gestaan en daar ben ik zeer 
dankbaar voor. Ook een direkte medewerking aan dit proefschrift wil ik niet 
onvermeld laten; dankzij de snelle interventie van Eric kon de START-studie in 
Leiderdorp doorgang vinden. Mijn broer Thijs. Tijdens mijn bezoekjes aan 
Amsterdam zat er meestal wel een avond met jou bij. Dat waren dan ook meteen de 
gezelligste avonden en dat hoop ik waar ter wereld dan ook altijd te blijven doen. 
Grootje en Grootvader. Zonder jullie goede zorgen en tosties tussen de middag was 
ik nooit mijn schooljaren zo goed doorgekomen. 

Lieve Marije. ik heb dit boekje aan jou opgedragen want als er iemand de credits 
verdient dan ben jij het wel. Altijd heb je me onvoorwaardelijke steun en liefde 
gegeven en bovendien alles in Nederland achtergelaten om met me mee te gaan. 
Samen met Bruno ben jij de kern van mijn bestaan. Een groter geluk in mijn leven 
had ik nooit kunnen vinden. 
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