
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Vascular dysfunction in preeclampsia

van Wijk, M.J.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Wijk, M. J. (2003). Vascular dysfunction in preeclampsia. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/vascular-dysfunction-in-preeclampsia(f4a751cb-1385-4941-828b-24d04688c893).html


Dankwoord d 

Dankwoord d 

Ditt proefschrift is tot stand gekomen dankzij de medewerking van talloze mensen. Ik ben ieder 

vann hen zeer dankbaar. Hoewel het altijd gevaarlijk is te proberen iedereen te bedanken, 

aangezienn het bijna onmogelijk is niemand te vergeten, zal ik toch een poging wagen. 

Allereerstt wil ik natuurlijk alle patiënten bedanken voor hun bereidwilligheid en interesse. In 

hett bijzonder dank ik ook alle gezonde zwangere vrouwen en hun niet zwangere leeftijdsgenoten, 

diee volledig belangeloos hun bloed of een stukje weefsel hebben afgestaan "in het belang van de 

wetenschap".. Zonder hun medewerking had dit proefschrift nu niet vioor u gelegen. Uiteraard 

dankk ik ook alle verpleegkundigen, arts-assistenten, verloskundigen en gynaecologen voor hun 

hulpp bij het includeren van patiënten. 

Mij nn twee co-promotoren, Ed van Bavel en Kees Boer, waren de grondleggers van dit project. 

Samenn schreven zij een onderzoeksplan, waarin de verloskunde en de vaatfysiologie werden 

samengebrachtt om de vaatdysfunctie in preeclampsie te bestuderen. Ik dank julli e beiden voor 

julli ee enorme inzet. Kees, zonder jouw initiatief was dit project er nooit geweest. Je boorde 

verschillendee connecties aan, waarop we het project verder uit konden bouwen. Ik dank je voor 

hett vertrouwen dat je in me stelde en uiteraard ook voor de enorme hoeveelheid werk die je in de 

afrondingsfasee voor me hebt verricht, terwijl ik in warmer oorden verkeerde. Ed, het was heerlijk 

omm jou als begeleider te hebben. Ik kon altijd bij je binnen lopen met kleine en grote problemen, 

mett de eindeloze stroom vragen die ik had, maar gelukkig ook voor een babbeltje of een 

bemoedigendd woord. Dankzij jouw vermogen om ingewikkelde dingen toch helder uit te kunnen 

leggenn zijn talloze duistere dingen in de loop der tijd helder voor mij geworden. Ik heb het ook 

ergg gewaardeerd datje altijd bereid was even te komen helpen in het lab of om een kilometertje of 

1000 met me te fietsen (en nog een week zadelpijn te hebben). 

Mij nn promotoren, Otto Bleker en Jos Spaan, dank ik voor hun stimulerende enthousiasme 

voorr dit project. Door julli e (bij)sturing tijdens bijeenkomsten wisten julli e het project keurig op 

koerss te houden. 

Afterr my promoters and co-promotors, I would like to thank Karolina Kublickiene, who has 

beenn very important in the development of the project. Dear Karolina, I want to thank you for the 

wonderfull  times that we have had in Stockholm. Not only did you teach me a lot about vascular 

research,, it was also great spending time together in the lab or in the city. It's not that bad to work 

latee if you can do it together. I think it is fair to say that our collaboration was very fruitful, seeing 

thee large number of chapters in this thesis, resulting from it. I also want to thank you for making 

myy visits very enjoyable; it was always a pleasure to stay with your family. I would also like to 

thankk Marius for his hospitality and very pleasant company and of course to Vytautas, who was 

alwayss willin g to lend me his room. You really made Sweden feel like a second home. 
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Ookk Joris van der Post heeft zich erg voor dit project ingespannen. Met al een hele AIO-
periodee ervaring op het lab van Guus Sturk achter de rug, legde hij nu de link naar de 
micropartikelss van de Experimentele Klinische Chemie. Het moge duidelijk zijn dat hieruit een 
productievee samenwerking is ontstaan. Tijdens dit project stond Joris me al vaak terzijde met 
nuttigee adviezen en aangezien hij het onderzoek naar de rol van micropartikels in preeclampsia 
zall  voortzetten samen met Christianne Lok, heb ik er geen twijfel over dat er nog veel 
interessantee nieuwe ontdekkingen zullen volgen. Verder hoop ik in de toekomst nog vaak met 
julli ee te kunnen afreizen voor congressen; gaan we weer op zoek naar leuke mafia hotelletjes in 
Beverlyy Hills 90210. 

Guuss Sturk en Rienk Nieuwland waren binnen dit project de micropartikel experts. Net als 
velee mensen was aan het begin van mijn project het begrip micropartikels mij onbekend. Dankzij 
Guuss en Rienk is hier inmiddels verandering in gekomen. Rienk, het is erg prettig met je samen 
tee werken, ik kon altijd bij je aankloppen voor advies of hulp of gewoon voor een bakje koffie en 
watt uitleg over vogels of gipsplaatjes. Verder sta ik er altijd weer versteld van hoe snel en kritisch, 
dochh effectief, je manuscripten kunt doorwerken. Guus wil ik met name bedanken voor het altijd 
bereidd zijn tijd in te plannen voor overleg, het doornemen van een manuscript of voor het geven 
vann uitleg. Ik hoop dat we in de toekomst deze prettige samenwerking kunnen voortzetten. 

Hett samenwerken met veel verschillende afdelingen heeft vele voordelen. Ik kon een beroep 
doenn op mensen van verschillende afdelingen met verschillende expertise gebieden, waardoor er 
opp vrijwel iedere vraag wel ergens een antwoord te halen was; door projecten op verschillende 
afdelingenn te bespreken werden ze vanuit vele verschillende hoeken belicht, en zijn er 
verschillendee plaatsen om af en toe eens bij te kletsen of koffie te drinken! 

Dee werk- en literatuurbesprekingen van de Medische Fysica waren altijd erg nuttig. Als ik hier 
eenn van mijn onderzoeken besprak, vertrok ik steevast met nieuwe ideeën, verklaringen voor 
vreemdee observaties en nieuwe vragen. Esther van der Meulen werkte mij in op de afdeling. 
Tallozee uurtjes brachten we samen door in het vaatlab om de dissectie technieken en de druk 
myografiee onder de knie te krijgen. Met Paul van Haaren deelde ik de eerste tijd dit vaatlab, waar 
wee vaak urenlang in het donker (vanwege de fluorescentie proeven) met een muziekje op de 
achtergrondd met onze vaatjes hebben doorgebracht. Bernard van der Berg hielp me met de 
scanningg electronen microscopie van vaatjes en Erik Bakker leerde me zymografie. Verder was er 
opp het lab altijd wel iemand beschikbaar om een gezellig babbeltje mee te maken of mijn vragen 
aann te stellen. Alina, Oana, Annemiek, Radha, Mirella, Jop, Hans, Jurgen, Mare, Carin en 
natuurlijkk Jetty, hartstikke bedankt voor al jullie hulp en gezelligheid. 

Att the Huddinge Hospital in Sweden I spent many months, which I enjoyed enormously. The 
atmospheree at the department is not only very professional, but also very comfortable. As I 
previouslyy said, I learned a lot from Karolina Kublickiene. Furthermore, I worked a lot with 
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Eimantass Svedas, PhD student from Lithouania. Eimantas, due to your very relaxed manner and 
yourr very professional approach, it was always a pleasure working with you. Henry Nisell, it was 
alwayss lovely when you made time to drop by in the lab to discuss our progress or just to have 
lunch.. Your input in some of the studies described in this thesis was very much appreciated. The 
presencee of Guan, Magdalena, Lucy, Jennifer and Natalia ensured a lot of fun during lunchtime 
andd at nights out! Thank you all for that! 

Mett de afdeling Experimentele Klinische Chemie van het LUMC in Leiden heb ik met heel 
veell  plezier samengewerkt. Ik ben erg onder de indruk van de professionaliteit van jullie lab. De 
proceduress zijn tot in de puntjes uitgewerkt en alle regels worden strikt nageleefd. Het was al erg 
prettigg met julli e samen te werken in Leiden, maar toen jullie ook nog eens met het grootste deel 
vann de club je boeltje bijeen pakten en naar Amsterdam kwamen, werd ook de logistiek wat 
makkelijker.. René, Marianne, Renée, Anita, Mohammed, Chi, Eva, Dennis en Yung, het was 
prettigg dat ik te allen tijde met vragen, problemen en werk bij jullie terecht kon en natuurlijk ook 
ergg bedankt voor alle gezelligheid op het lab. 

Mett de 'jonge onderzoekers' van de divisie Gynaecologie en Verloskunde heb ik een 
fantastischee tijd gehad. Dat 'gedeelde smart halve smart is' weten wij maar al te goed. Met 
Saskia,, Moira, Judith en Marianne begonnen we ongeveer tegelijk aan onze onderzoeken. Het 
wass dan ook heerlijk om de verschillende fases van het wetenschappelijk onderzoek tegelijk te 
doorlopen.. Altij d wel iemand in de buurt om psychologische eerste hulp te verlenen. Dat ook 
onzee levenslijnen nagenoeg parallel liepen maakte de band nog hechter. Ik kijk er erg naar uit dat 
onzee paden elkaar tijdens de opleiding weer kruisen! Ook met de andere jonge onderzoekers, 
eerderr of later begonnen, was het altijd erg gezellig. Er werd altijd met smart op het lunch uurtje 
gewacht.. Neriman, Nathalie, Madeion, Wessel, Henrike, Wouter, Etelka, Maureen, Pieternel, 
Jann Willem en Liesbeth wil ik allemaal erg bedanken voor alle gezelligheid, met name tijdens de 
lunchess en zeker tijdens congressen. 

Verscheidenee studenten hebben meegewerkt aan studies in dit proefschrift. Krista Reijgwart 
werktee in Leiden aan de karakterisatie van circulerende micropartikels, Esther Wortelboer werkte 
aann de MMP bepalingen, Wieneke Metsaars hield zich bezig met VEGF en Danielle Grootfaam 
reisdee met mij af naar Zweden om vaatjes te incuberen met micropartikels. Ik heb het altijd erg 
gezelligg gevonden met jullie samen te werken en wil jullie bedanken voor jullie inzet en 
enthousiasme. . 

Velee anderen werkten mee aan het tot stand komen van dit boekje. Van hen wil ik in ieder 
gevall  noemen, Alexander Smarason, who was so nice to have me visit at the research department 
inn Oxford, where he was working at the time, and to prepare the STBM for one of our studies, 
Joostt Meijers, Kamran Bakhtiari, Saskia Middeldorp and Harry Btiller, die geweldig hebben 
geholpenn bij het voorbereiden en interpreteren van de thrombine generatie studies, Jan van Lith, 

-- 195-



Dankwoord d 

diee hielp preeclampsia patiënten te includeren in de gladde spiercel functie studie en natuurlijk de 

secretaressess van de divisie verloskunde, Ria, Marjolein, Thea, Nancy, Debby, Marijke en Clara, 

diee altijd bereid waren te helpen met allerhande klusjes. 

Barbaraa en Esther, mijn paranimfen en vriendinnen, julli e dank ik voor julli e hulp, 

enthousiasmee en vriendschap! Het is een enorme geruststelling dat julli e straks naast me zullen 

staan. . 

Mij nn broer en zusjes dank ik voor hun belangstelling. Het was echt heel leuk om te zien hoe 

julli ee met mam de verschillende artikelen, die toch buiten julli e expertise gebied liggen, van a t/m 

zz uit hebben geplozen en dan ook nog vaak goede vragen wisten te stellen! 

Lievee pap en mam, dankzij julli e is het uiteindelijk zover gekomen. Jullie hebben me altijd 

gestimuleerdd te studeren wat en hoe ik dat wilde. Het resultaat daarvan is onder meer dit boekje, 

datt ik daarom aan julli e opdraag. 

Enn last but not least... , Mark, ji j was niet alleen heel belangrijk voor dit proefschrift, waar je me 

steedss voor stimuleerde. Jij zorgde er ook voor dat het altijd heerlijk was om thuis te komen. Om 

driee maanden lang, 24 uur per dag met je door te brengen was wel het summum! Ik hoop dat er 

nogg veel van dit soort tripjes zullen volgen. Ik heb in ieder geval erg veel zin in de toekomst met 

jou... . 
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