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Dankwoord d 

Dankwoord d 
Allereerstt wil ik alle kinderen bedanken die in de afgelopen jaren enthousiast hebben 

meegedaann aan de in dit proefschrift vermelde onderzoeken. Dankzij jullie 

doorzettingsvermogenn zijn er uitkomsten die nu van wetenschappelijk belang blijken. 

Julliee zijn te feliciteren met elkaar, want had de helft er met de pet naar gegooid dan 

wass de andere helft daarvan de dupe geworden. Ik ben trots op jullie. In het bijzonder 

dankk ik Karin Hauwertdie bereidwillig haar werkstuk in bruikleen gaf voor dit proefschrift. 

Ceess de Groot, jou wil ik als een van de eersten bedanken. Je hebt me opgeleid tot 

kinderarts,, je hebt me veel betrokken bij het management in je divisie en daarmee 

evenzeerr opgeleid voor mijn huidige taak. Het ga je goed. 

Hugoo Heymans, promotor, om je te spreken te krijgen was een tour de force, maar 

alss ik je te spreken kreeg was het elke keer raak. Dank voor je coaching op de 

kruispunten.. En voor je grote belangstelling die je voor alle patientjes ten toon spreidt, 

vann heel ernstig ziek tot en met kinderen met een potentiële ziekte. 

Johnn Kastelein, promotor, zonder jou geen netwerk aan lipidenpoliklinieken, geen groot 

gewordenn kinderlipidenpolikliniek in het AMC, geen hoogstaand weten-schappelijk 

onderzoekk binnen de lipidengroep, geen artikelen naar toonaangevende tijdschriften, 

geenn promotie. Het met jou schrijven van een artikel associeer ik met een schaakklok: 

dagenn zat ik te broeden op een vervolg versie, ik stuurde deze naar je op en de volgende 

dagg lag het met gedegen commentaar aan mijn zijde van het bord, was ik weer aan 

zet,, tikte opnieuw de klok aan mijn kant. Bedankt voor je enorme gedrevenheid. Aan 

alless merk ik dat je trots bent op het onderzoek dat we in teamverband hebben 

klaargespeeld.. Hopelijk zijn de kinderen de winnaars van onze schaakwedstrijd. 

Henkk Bakker, co-promotor, onze eerste ontmoeting was tijdens mijn arts-examen. 

Reedss toen viel me je liefde voor het vak en de speelse wijze van omgaan met kinderen 

op.. Ik blijf je altijd dankbaar voor het starten van de eerste kinderlipiden-polikliniek in 

Nederland,, en voor je vaste overtuiging dat we er goed aan doen kinderen met FH op 

jongee leeftijd met een statine te behandelen. 

Ericc Sijbrands, co-promotor, de eerste artikelen hebben we avond aan avond bij jou 

aann de eettafel geschreven, menigmaal tot in de kleine uurtjes. In jou dank ik ook 

Nanettee voor haar gastvrijheid. Ik heb heel veel van je epidemiologisch inzicht mogen 

profiteren.. Sinds je vertrek naar Rotterdam mis ik je schaterlach dagelijks. 

Uiteraardd wil ik de leden van de promotiecommissie, Serena Tonstad, Bwee-tien Poll-

The,, Anton Stalenhoef, Henk Lie, Rob Janknegt en Frits Wijburg bedanken voor het 

kritischh doorlezen van het manuscript. I am indepted to Serena Tonstad for her effort 

too be present at the ceremony. 

Niekk Urbanus, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur, ik vond het spannend 

toenn je me destijds bij je riep om me te vragen in het management te komen werken. 

Dee overgang was groot. Daarom dank ik je voor de ruimte die je me hebt geboden om 
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hett onderzoek bij kinderen met FH te mogen continueren. 

Louisee Gunning, huidig voorzitter van de Raad van Bestuur, het is me een eer straks nog 

intensieverr met je te mogen samenwerken aan een solide, maar vooral ook menselijke 

organisatiee van de patiëntenzorg in het AMC. Jouw enthousiasme werkt inspirerend. 

Dirkk Jan Bakker en Moniek Köhlen, zeer gewaardeerde collegae, jullie wil ik danken 

voorr de uiterst plezierige samenwerking in de medische directie van het AMC onder 

dee bezielende leiding van Dirk Jan. En voor jullie collegiaal overnemen van enkele 

takenn toen het erom ging spannen. 

Johann Gort, maatje, jouw accuratesse bij het verrichten van de echografie van de 

halsslagaderr heeft het interventieonderzoek het uiteindelijke resultaat opgeleverd 

datt we allen gehoopt hadden. Jouw omgaan met kinderen en ouders heeft mensen 

vann de andere kant van Nederland doen besluiten zo vaak als wij nodig vonden naar 

hett AMC te komen. Dank. 

Lindaa Landman, maatje, je engelen geduld met moeilijk te prikken kinderen, je peptalk 

voorr kinderen in verdrietige thuissituaties (menig kind heeft een ouder verloren) hebben 

diepp respect bij me afgedwongen. 

Jessicaa Rodenburg, dank voor alles. Ik heb je van een bescheiden studente tot een 

volwaardigg collega zien uitgroeien. Veel succes met het uiterst belangrijke lange termijn 

follow-upp onderzoek. Ik heb er alle vertrouwen in. 

Barbaraa Hutten, dank voor het grote rekenwerk. Meer nog dan jouw programmeren 

enn statistisch bewerken van resultaten heb ik de plezierige inhoudelijke discussies 

mett je gewaardeerd. Je deur stond altijd voor me open. Nu er op vertrouwen dat ons 

werkk in gerenommeerde tijdschriften zal worden gepubliceerd. In jou dank ik ook 

Martinn Prins (inmiddels hoogleraar AZ Maastricht, ontwerper van het eerste uur), 

Cooss Zwinderman, alsmede Miranda Mul en niet in de laatste plaats Rene Breet voor 

dee grote klus van zorgvuldige data invoer. Corine de Haas dank ik voor haar tomeloze 

energiee bij het snel en accuraat verwerken van alle gegenereerde data. 

Ericc de Groot, jij hebt gezorgd voor de pijlers waar dit onderzoek op rust. Je hebt me 

dankbaarr gebruik laten maken van jouw passie voor echografie van de slagaders. Ik 

hebb de samenwerking hogelijk gewaardeerd. In jou dank ik ook John Karemaker en 

Wimm Stok van de afdeling Fysiologie, alsmede Gaby van der Biezen voor haar 

nauwgezett beoordelen van alle echobeelden. 

Joepp Defesche, goudenstandaard; natuurlijk denken wij, clinici, de aandoening met 

cholesterolwaardenn op te sporen, maar uiteindelijk komen we toch bij jou terecht. 

Dankk voor de snelle DNA screening die jij en je medewerkers bij kinderen verrichten. 

Jee medewerkers wil ik in het bijzonder bedanken voor hun grote betrokkenheid bij de 

kindertjess met FH. Als dank is de kaft geënt op jullie werk. 

Saskiaa de Jongh, jou prijs ik om je voortvarende aanpak; je hebt een aantal belangrijke 

onderzoekenn gedaan waar kinderen met FH zeer veel profijt van hebben. In jou wil ik 
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ookk Etelka Mol en Maarten Biezeveld bedanken voor het wekelijks bijwerken van het 

grotee kinderbestand. Ik wens jullie alle drie een mooie carrière als specialist. 

Miekee Trip, Ron Peters en Tom Vulsma, de kinderen en ik hebben ons safe gevoeld 

mett jullie in de 'safety committee'. Peter Lansberg, directeur van de Stichting Opsporing 

Erfelijkee Hypercholesterolemie, en zijn medewerkers, alsmede Marina Umans, huidig 

directeurr AMR BV die hem voorging als directeur van de StOEH wil ik bedanken voor 

dee samenwerking. Ook alle cardiologen, internisten en kinderartsen die kinderen 

mett FH hebben doorverwezen hoop ik met dit boekje te bedanken; en Ad van Bellen 

enn Hans van Laarhoven van de Stichting Bloedlink voor hun grote belangstelling in de 

voortgangg van het onderzoek. 

Allee co-auteurs van onze artikelen bedank ik voor de constructieve samenwerking, 

Harryy Büller in het bijzonder voor zijn belangrijke bijdrage aan het interventieartikel. 

Zorgg Onderzoek Nederland wil ik danken voor subsidie uit het preventiefonds waardoor 

hett mogelijk werd deze onderzoeken bij kinderen met FH in volledige onafhankelijkheid 

tee kunnen doen. 

Bristol-Myerss Squibb dank ik in René Belder, Aleyd Dost, Gert Jan van Beuge, Monique 

vann den Bergh en Wendy Kerselaers voor jullie ondersteuning. 

Yvonnee Simoi, Tessa Westphal, Wendy van Lom en Mieke van Kralingen, jullie hebben 

dee gave om met kinderen om te gaan op de polikliniek. 

Mijnn collegae kindercardiologen uit de periode 1991-1996 Wies Lubbers, Mies Naeff, 

Jann Lam, Jaap Ottenkamp, Tom Losekoot, Fergus McCartney bedank ik voor de 

jarenlangee plezierige samenwerking, alsmede alle kinderartsen met wie ik van 1986 

tott 1991 een formidabele opleidingstijd in het AMC heb gehad. 

Corriee Schreuders, al zeven jaar werken we heel plezierig samen. Dank voor je grote 

secretariëlee bijdrage. Ook Els van Dongen wil ik hartelijk danken voor haar 

coördinerendee rol bij het tot stand komen van het proefschrift. Chris Bor dank ik voor 

hett vervaardigen van de fraaie lay-out. 

Dickk Riemers en Jan L Slok, huidig en voormalig bestuursvoorzitter van het Apostolisch 

Genootschap,, wil ik danken voor hun wekelijkse inspirerende brief waardoor ik een 

mooiee kijk op het leven heb gekregen en mijn ethisch en moreel besef is gegroeid, zo 

uitermatee belangrijk in het beroep van kinderarts en onderzoeker. 

Lievee vader en moeder, u wil ik bedanken voor de kans die u mij geboden heeft 

geneeskundee te studeren, voor uw immer warme belangstelling voor alles waar ik 

meee bezig ben, in het bijzonder het onderzoek naar de behandeling van deze kinderen. 

Bovenall bent u mijn levensvoorbeeld door uw liefde voor het leven. 

Tott slot, tijdens een Atherosclerose-congres in Stockholm, op mijn verjaardag werd 

opp de hotelkamerdeur geklopt: een champagneontbijt met een rode roos 'With love 

fromm Anga'. En ik ken helemaal geen Anga, hoe vertel ik dit mijn vrouw... Lieve Anja, 

hartsvriendin,, met jou samen door het leven te mogen gaan is mijn grootste geschenk. 

Ikk wil het elke dag voor je waard zijn. 
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