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Hett is zover. Het onderzoek is afgerond, alle hoofdstukken zijn geschreven, het 
proefschriftt is voltooid! Zoals velen al terecht hebben opgemerkt: het schrijven van 
eenn proefschrift doe je nooit alleen. Gelukkig maar, want promoveren is als het 
bewandelenn van een dichtbegroeid bos dat veel onbekende paden bevat en waarbij 
somss steile heuvels beklommen dienen te worden. Veel mensen hebben zowel direct 
alss indirect, op inhoudelijk, praktisch en sociaal vlak bijgedragen aan de 
totstandkomingg van dit proefschrift en allen wil ik hiervoor hartelijk danken. Een 
aantall  van hen wil ik in het bijzonder noemen: 

Allereerstt mijn co-promotor Dr R.J.G. Peters. Beste Ron, ji j hebt me 4 jaar geleden 
dee mogelijkheid geboden te starten met een 'promotie-onderzoek' waarover ik niet 
langg hoefde na te denken. Je nooit aflatende optimisme en enthousiasme voor de 
wetenschapp hebben me enorm gestimuleerd te geloven in het onderzoek en in de 
voltooiingg van de patiënten inclusie. Ik heb altijd veel waardering gehad voor je 
analytischh vermogen, je heldere blik, je diplomatie en met name je schrijftalent, 
waarvann ik veel heb geleerd. Van de vele onderwerpen die we in de afgelopen jaren 
bespraken,, was er één die bij iedere bespreking meerdere malen op de denkbeeldige 
agendaa stond: de tijdsperiode die hopelijk resteerde voordat het sein weer het bekende 
signaall  zou produceren. Maar ondanks je drukke bestaan was je telkens bereid tot 
overleg,, en of het nu weekend of vakantie was, er was altijd plaats voor een extra 
manuscriptt in je tas dat je dan ter correctie meenam. Ron, bedankt voor deze 
begeleidingg en je bijdrage aan de goede werksfeer op kamer F3-241. 

Mijnn promotor prof. H.R. Büller. Beste Harry, toen ik als paranimf jou voor de eerste 
keerr ontmoette als commissielid tijdens de verdediging van het proefschrift van mijn 
broer,, had ik nooit gedacht dat je jaren later de promotor zou worden van mijn 
proefschrift.. Ik heb het als een voorrecht gevonden mede onder jouw hoede onderzoek 
tee verrichten. Je heldere inzichten, verstand van zaken, en opbouwende en positieve 
kritiekk hebben me altijd enorm gesteund en op weg geholpen. Met jouw humor en 
aimabelee persoonlijkheid weetje als geen ander mensen te motiveren en het vertrouwen 
tee geven op een goede afloop. Een waardevolle kwaliteit met name tijdens de diverse 
telefonischee vergaderingen met 'de onderzoekers in Amerika'. Vergaderingen die nogal 
eenss vooraf werden gegaan door een e-mail met daarin de woorden:' I am concerned 
Hartelijkk dank voor je begeleiding en je inzet in de studies met Corvas. 
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Dee leden van de lezingscommissie prof H. ten Cate, prof S.J.H, van Deventer, prof 
F.. Zijlstra, dr J.J. Kooien en prof RH. Reitsma wil ik bedanken voor hun kritische 
beoordelingg van de manuscripten, en ik hoop op een prettige gedachtenwisseling 
tijdenss de verdediging van mijn proefschrift. 

Proff  M. Levi. Beste Marcel, jou wil bedanken voor de fantastische medewerking die 
jee hebt verleend bij een aantal hoofdstukken in dit proefschrift. Jouw bijdrage was 
onmisbaar.. Je bereidwilligheid, enthousiasme en positieve instelling waren voor mij 
eenn bron van inspiratie, en net als velen met mij heb ook ik me verbaasd over het 
gemakk en de snelheid waarmee ji j tot nieuwe ideeën en inzichten komt. 

Georgee Vlasuk and Bill Rote of Corvas International. Thank you for your great 
supportt and your patience during the past 4 years. Except for your definition of 
'Rebound'' and your opinion to delete 'that ugly worm head' from the abstract 
presentations,, I always admired your scientific view and appreciated your comments. 
Yourr critical reviews of the manuscripts were of great help. It was a pleasure to work 
withh you and I look forward to any cooperation in the future. 

Dee interventiecardiologen van het AMC (Jan Piek, Karel Koch, Rob de Winter, Carl 
Schotborgh,, Matthijs Bax en de inmiddels niet meer in het AMC werkzaam zijnde 
Georgee Sianos) en de hoofdonderzoekers uit de andere centra (Dr van den Brand 
vann het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam, Dr Kooien van het Catharina Ziekenhuis 
inn Eindhoven, Dr van Ommen van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht, en Dr 
tee Riele van het Ignatius Ziekenhuis in Breda) wil ik allen bedanken voor hun 
voortreffelijkee inzet gedurende de 'rNAPc2-studie'. 

Tevenss wil ik de 'Clinical Trial Unit' bedanken bestaande uit Martin Prins, Ria 
Koolma,, Nadien Fleitour, Truus van Leeuwen, René Breed, Miranda Roskam en 
Yvonnee Graafsma, voor de enorme inspanningen tijdens de constructie van het 'Case 
Recordd Form', de studie 'monitoring', samenstelling van de database en schrijven 
vann het statistisch rapport. I also would like to thank Maureen Stannard for her 
tremendouss work in monitoring the CRF's and database, and I appreciate her 
understandingg about what we Dutch people like to eat during our work. Maureen, I 
hopee you are less concerned during your work in the future. 

Dann ben ik nu aangekomen bij mijn kamergenoten Niek en Matthijs op F3-241. Ik 
hadd geen betere room-mates kunnen treffen. Niek met zijn onuitputtelijke humor, 
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zijnn anekdotes en zijn juiste instelling over hoe de dagindeling van een arts-
onderzoekerr behoort te zijn. Eindhovenaren De Gekken, ja daar kan ik me wel in 
vinden.. Je hebt een geweldig relativeringsvermogen in tijden van moeilijke 
beslissingen,, en datje nog steeds liefde voor PSV koestert...., ach dat komt ook nog 
well  goed. En Matthijs, onze lopende encyclopedie en zijn onovertroffen inzet, die 
zichh aan het eind van de middag af en toe uitbetaalt in zware momenten achter de PC 
waarbijj  zijn neus bijna het bureaublad raakt. Al met al denk ik dat ik met een gerust 
hartt 'onze' kamer de komende twee jaar kan verlaten, want dat record van 90 staat 
alss een huis. Roeloffina, te allen tijde was je bereid je medewerking voor alles en 
nogg wat te verlenen en dat heb ik altijd erg gewaardeerd. Allen, enorm bedankt voor 
dee gezelligheid en julli e bijdrage aan mijn proefschrift. Ik ga onze gesprekken zeker 
missen. . 

Kameradenn van de 'Stollingsgroep'. Clara, Ivan, Jeroen, Maaike, Marije, Marnix, 
Roell  en Tijmen. De komende periode zal het sein-geluid 's middags exact om 12.00 
uurr vast een andere betekenis hebben dan de afgelopen 4 jaar. Bedankt voor de 
gezelligheidd tijdens die ontelbare lunches en borrels in het o zo gezellige Oude 
Gasthuiss of café Thijssen. De congressen in Washington, Parijs en Houthalen waren 
misschienn niet de grootste maar wel de leukste. 

Mariannaa Veendorp, met name in de laatste fase van mijn promotie heb ik jouw hulp 
inn administratieve zaken zeer op prijs gesteld. 

Inn de loop der afgelopen jaren is de groep van medeonderzoekers enorm gegroeid. 
Sommigenn zijn reeds Dr, de meeste echter hard werkend tot Dr in wording. Ieder 
mett zijn of haar eigen 'ups' en 'downs' in patiënten inclusie, p-waarden en 
'submisions',, waarvoor onderling grote belangstelling is. De wetenschappers van 
dee lipidengroep: Greetje, Kees, Angelique (met wie ik ooit ben gestart op F3-zuid), 
Max,, Raaj, Maud, Jessica, Pernette, Saskia, Rhadjesh, Melchior, Emily en Sanne 
(zoalss ji j bitterballen bakt is er geen ander), zijn inmiddels vaste partners van de 
'stolling'.. Ja, vrijdagmiddag op de STOEH is reeds dé afsluiting van de week. De 
meestee arts-onderzoekers van de Cardiologie zal ik waarschijnlijk in de komende 
jarenn nog regelmatig in de kliniek tegenkomen, alleen zullen de gesprekken veel 
minderr gaan over 'significanties', 'impact factor', of'acceptaties1. Ik heb genoten 
vann de goede werksfeer tussen de collega-onderzoekers van de Cardiologie-afdeling; 
Steven,, Martijn, Michiel, Niels, Bektas, Bart-Jan, Raymond (succes met de opleiding 
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inn het hoge noorden), Joris (jammer dat we niet vaker de gezelligheid opzochten 
zoalss tijdens onze AGNIO-periode), Igor, Gijs, Anouk, Fons (je weet, ik ben altijd 
bereidd tot een subanalyse), Ayten (wie had dat gedacht, eerst de introductiedagen in 
Nijmegen,, nu collega arts-onderzoekers in Amsterdam), Nancy, Nina, Marc (zoals 
wee inmiddels weten, de weg naar resultaat is er een met pieken en dalen, maar één 
dingg blijf t belangrijk, gewoon stug doorgaan), Radha {oude kamergenoot, jou en 
Robb de Winter wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van de DESIRE samples), 
Tanja,, Lea, Saskia en Jacobijn. 

Mijnn proefschrift zou zeker niet van de grond zijn gekomen als al die ' 15,000 samples' 
niett op zo'n professionele wijze geanalyseerd werden op vele stol lings factoren. Onder 
hett toeziend oog van Joost Meijers, voor wie geen sample te veel was, hebben Hans, 
Marianne,, Will , Kamran en Hannie van het Lab op Gl, uitstekend werk verricht. 

Ikk denk nog regelmatig terug aan die momenten wanneer ik met mijn plastic bakje met 
ijs,, spuiten en buisjes door de ziekenhuisgangen holde om bij nacht en ontij 
bloedmonsterss af te nemen en deze dan op verschillende afdelingen moest centrifugeren 
enn uitpipetteren. En hoe vaak moestt nog niet een bloeddruk en hartfrequentie worden 
gemeten,, een drukverband worden aangelegd, of nog een extra buisje worden 
afgenomen.. Gelukkig, stond ik hiervoor niet alleen. Een belangrijk onderdeel van de 
onderzoeksmachinee vormde de medewerking met de verpleegkundigen van de 
hartbewaking,, afdeling F3-zuid en de interventiecardiologie. Jullie medewerking was 
onvoorwaardelijk.. Bedankt voor al julli e hulp en ondersteuning. 

Anne-Cornelie,, een betere samenwerking en taakverdeling had ik niet kunnen wensen, 
ikk die om de 15-30 minuten kwam aanzetten met 4 a 5 citraat- en EDTA-buisjes, en 
ji jj  die temidden van 2 centrifuges, 3 rekken met bloedbuizen en 5 stickervellen alle 
sampless in het juiste cupje kreeg. 

All ee bloedafnames, bepalingen en verrichtingen zouden niet mogelijk zijn geweest 
zonderr deelname van patiënten en gezonde vrijwilligers aan de studies. Bedankt 
voorr deze essentiële bijdrage. Zonder julli e medewerking is er geen vooruitgang in 
dee wetenschap. 

Mijnn hartelijk dank gaat ook uit naar Wilma IJzerman voor het maken van de omslag 
enn Chris Bor voor het verzorgen van de lay out. 
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Mijnn vaste aanspreekpunten van de AMR Medical Research BV, Linda Hoogenhout 
enn Marianne Mooijer, bedankt voor al julli e hulp bij financiële beslommeringen. 

Dee paranimfen, Henri en mijn broer Carl. Henri, ji j bent mijn vriend sinds het begin 
vann de studententijd. Na alle vakanties, feesten, concerten, stapavonden, diners en 
discussiess over met name niet-wetenschappelijke onderwerpen, heb ik je nu juist als 
wetenschappelijkee back-up nodig. Carl, de rollen zijn omgedraaid, en straks sta ji j 
naastt me als paranimf. Maar ik geef toe, ji j bent de beste epidemioloog in de familie. 
Bedanktt dat julli e willen bijdragen aan dit voor mij belangrijke moment. 

All ee vrienden, bedankt voor de nodige ontspanning en momenten waarop ik stoom 
konn afblazen en mezelf kon opladen met nieuwe energie. Jullie hebben ervoor gezorgd 
datt ik regelmatig met andere dingen kon bezig zijn dan met mijn werk. 
Lianne,, Ronald, Lobke, Sarah, Tijmen, Michel, Mariette, Carl, Caroline en onze 
jongstee telg Jasper. Jullie hebben mijn promotie op de voet gevolgd, al was het moeilijk 
tee begrijpen waarover het precies allemaal ging. Maar ondanks dit hiaat is julli e 
steunn meer dan belangrijk geweest voor mij. Ik hoop dat julli e van de promotiedag 
gaann genieten. 

Dann wil ik een paar woorden richten aan mijn vader. Ook al is het zo vaak gezegd, 
wederomm wil ik benadrukken dat je noodgedwongen veel te vroeg van ons bent 
heengegaan.. Hierdoor heb je vele mooie momenten moeten missen. Niet alleen 
prestatiess van mij, maar ook die van je andere kinderen, Lianne, Michel en Carl. Ik 
denkk datje erg trots zou zijn geweest op dit proefschrift en ik hoop datje dit toch op 
dee één of andere manier kunt meemaken. 

Lievee mama, al snel stond je er helemaal alleen voor. Hoe je ons hebt opgevangen is 
mett geen pen te beschrijven, maar ik kan je één ding zeggen, je hebt het fantastisch 
gedaan!!  Altij d sta je voor mij en de anderen klaar en daarvan hoop ik nog lang te 
genieten. . 

Tott slot, mijn liefste Arifa, mijn aanstaande. Als geen ander heb je ervaren dat 
promoverenn voor de één, betekent opofferingen voor de ander. Over jouw onvoor-
waardelijkee en grenzeloze steun, liefde en geduld kan ik heel kort zijn: ik ben 
ontzettendd blij met jou! 
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