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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Cholesteryl ester transfer protein. Its role in cardiovascular disease and drug
development

de Grooth, G.J.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Grooth, G. J. (2003). Cholesteryl ester transfer protein. Its role in cardiovascular disease
and drug development. [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/cholesteryl-ester-transfer-protein-its-role-in-cardiovascular-disease-and-drug-development(06849dc2-d3cd-4619-be05-4149443b5fdc).html


DANKWOORD D 





Dankwoordd 159 

Mett plezier kijk ik terug op de afgelopen vier jaar. Niet alleen omdat ik blij 

benn met dit resultaat, maar met name omdat ik in die t i jd met een hele-

boell bijzondere mensen heb samengewerkt. Door de goede werksfeer was 

hett mogelijk om met hulp van velen t o t een mooi proefschrift te komen. 

bestee John. ongelofelijk hoe jij het voor elkaar 

krijgtt om grote baanbrekende internationale studies naar het AMC te kri j-

gen.. Dankzij jou heb ik data kunnen gebruiken van onder anderen de CARE 

enn de DAIS. Door je harde werken hoefde ik nooit lang op de correcties 

vann een van mijn manuscripten te wacht ten. Daarnaast kreeg je het alt i jd 

voorr elkaar om me weer een posit ief gevoel te geven als ik een tegenslag 

hadd ontdekt. Bedankt voor je begeleiding en je laag drempeligheid. Dat we 

samenn met de Japanners hoog in een toren zaten in New York op 11 sep-

temberr 2001 is een moment die ik nooit zal vergeten. 

bestee Anton, bedankt voor je begeleiding, je 

snellee antwoorden via de e-mail en je warme belangstelling. Niet alleen 

dee klinische lessen, maar ook de Nederlandse lessen hebben veel gehol-

pen.. Na Groningen, Utrecht. Amsterdam en Leiden moet natuurlijk weer 

eenn nieuwe stad volgen: Nijmegen? 

bestee Kuif. als ik schrijf dat er zonder jou geen 

boekjee had gelegen overdri jf ik wel l icht, maar dat hij er nu ligt en zoals hij 

err nu ligt is grotendeels onze samenwerking geweest. Vanaf het moment 

datt ik plotseling thuis zat omdat Hayo te vroeg geboren was hebben we 

viaa de dagelijkse hotl ine dit boekje afgemaakt. En dat was voor ons alle-

beii heel hard werken. Daarnaast heb ik vanaf het begin veel van je 

geleerd:: van het HDL-metabol isme to t het helder presenteren van onder-

zoeksgegevenss op schrift. Bedankt voor het opgeven van veel vrije t i jd de 

laatstee weken voor het inleveren van mijn proefschrift! 

Dee overige leden van mijn promotiecommissie. 

(diee ene presentatie vergeet 

ikk nooit meer). ben ik zeer erken-

telijkk voor het beschikbaar stellen van hun expertise voor de beoordeling 

vann de inhoud van mijn proefschri f t en voor het invulling geven van de 

opposit ie,, zoals ik die op 2 december zal ervaren. 

Voortgangg in de medische wetenschap, zeker ten aanzien van klinische 

vraagstukken,, is alleen mogelijk dankzij vrijwillige medewerking van pat i -

ënten.. Al deze patiënten wi l ik bij deze danken voor hun belangeloze inzet 

enn medewerking. Voorts dank ik alle artsen en onderzoekers van de par-

ticiperendee centra voor hun bijdrage aan de CETP-remmer studies. 

Lievee mensen van de afdeling Vasculaire Geneeskunde 

Bestee de afdeling zou niet z o n eenheid zijn zonder jouw aanwe-
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zigheid.. Jouw mot to 's spreken mij dan ook erg aan: Problemen zijn er om 

opp te lossen en met collega's moet je ook veel plezier hebben! Ik mis de 

bi jkletsochtenden! ! 

Bestee de CETP koningin van het AMC. dank je wel voor je hulp en 

begeleidingg bij het schrijven van mijn stukken. Ik had het geluk dat ik bij 

jouu en Kuif alti jd terecht kon met mijn vragen en daardoor dit proefschrift 

zoo snel heb kunnen afronden. Daarnaast vond ik vetbiopten nemen echt 

leuk! ! 

Bestee collega promovendi Vasculaire Geneeskunde, met aandachtgebied 

l ipiden:: (vriendin en paranimf). ( zullen we ooit weer 

samenn onder werkt i jd naar de f i lm gaan of er een maken?). (dank-

zijj jou ben ik in het AMC terecht gekomen, daarnaast heb je me enthou-

siastt gemaakt voor het huwelijk en het moederschap. Allen blijken een 

geweldigee ervaring te zijn), (jouw verhalen tijdens de lunch 

warenn ongekend, binnenkort samen in Leiderdorp aan het werk!). 

(aandachtgebiedd lipiden gaat voor jou natuurlijk niet op. 

maarr je hebt toch ook de lipidenpoli gedaan), (maid, jouw grunings 

iss beter dan de mijne). (altijd belangstellend en een gezellige net-

werker),, (binnenkort nu eindelijk samen eens die goede whisky 

drinken?).. (veel plezier met bier), (de snelste promoven-

duss van John? Ik ben nog steeds blij dat ik je bruidsboeket gevangen heb), 

(watt een vrolijkheid). ("hot i tems": reizen en duiken, met jou 

hoeff ik niet alleen over werk te praten). (de t rotse papa) en de 

nieuwstt aanwinst 

Bestee collega promovendi Vasculaire Geneeskunde, met aandachtgebied 

stol l ingg (of van alles): (straks in Leiden kan ik weer meer stoll ing van 

jee leren), (mountainbiken is leuker dan racefietsen, maar oké de 

Ardennenn leent zich voor beiden; wanneer kom ik je daar weer tegen?), 

(hardd van buiten, zacht van binnen). (volgens mij ben jij er 

altijd!).. (waarom moeilijk doen als het makkelijk kan), 

(hett toppunt van directheid, maar daarnaast alt i jd belangstellend en errug 

gezellig).. (onderzoekskoningin). (nog steeds je Ethiopische 

lekkernijenn misgelopen). (de stoll ingscursus in Hooghalen was erg 

gezellig,, de naam van mijn zoon stond toen al vast!). 

(wanneerr promoveer jij?). (dat van alles slaat op jou! Nu 

ookk al een koning in f i lmpjes maken. Geweldig dat je voor hoofdstuk 3 

nogg even een sprintje hebt willen trekken), (motormuis)en 

(gefeliciteerdd met je boekje, helaas kon ik er 19 juni niet bij zijn!). 

Nadatt ik 3 jaar lang lipidenpoli gedaan had. voelde het als een come back 

datt ik weer aan de slag kon in de kliniek. Dankzij jull ie begeleiding. 

hebb ik in korte t i jd veel geleerd van de sto l -

l ingsdiensten. . 
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Onderzoekk kan niet zonder een florerend laboratorium, waarvan overigens 

dee koffiekamer mij het meest bekend is. Bedankt collega's van het lab! 

Bestee van je goede organisatie heb ik het meest geprofiteerd t i j -

denss de stollingscursus in Hooghalen (daarnaast kun je erg leuke opmer-

kingenn maken). Beste en doordat jull ie je meer met "het 
LDL"" bezig houden hebben we maar zijdelings met elkaar te maken gehad. 

Maarr t i jdens de congressen was het alti jd gezellig. Beste . vetbiop-

tenn nemen is leuk, helaas had jij alti jd maar een beetje vet nodig (te wei-

nigg om af te vallen). Ik vond het gezellig om met je samen te werken. 

Onderzoekk doen is leuk, omdat er onderzoeksverpleegkundigen zijn! 

(bedanktt voor je hulp bij de CETP-remmer 1 studie), en 

(beidenn bedankt voor jull ie hulp bij de CETP-remmer 2 studie, dat 

hett niet mijn proefschrift heeft gehaald (grrrr) lag zeker niet aan jullie!). 

Trees.. Jant je . L iesbeth . Jet . Mia. Patr ick. Beria. Coby. Elsa. 

Dee vrolijke sfeer op het vaatcentrum en G1-115 is 

ookk belangrijk voor het plezier van de arts-onderzoeker. 

Bestee als secretaresse van John had ik natuurli jk veel met je te 

maken.. Bedankt voor je hulp. Beste als secretaresse van Harry 

hadd ik veel minder met jou te maken, ook al bleek dat niet uit onze gezel-

ligee contact. Beste wat kwam jij als geroepen! Heel erg veel 

dankk voor je hulp bij het inleveren van dit proefschrif t . Beste en 

dee invaluurtjes op de poli premature atherosclerose waren 

dankzijj jull ie geen probleem! 

Datt de biostatist iek mij bloed, zweet en tranen heeft gekost wordt dui-

delijkk als de datum van mijn propedeuse achterhaalt wordt . Het onderdeel 

stat ist iekk was dan ook de grootste drempel die ik moest nemen voor het 

to tt stand komen van dit proefschrift . Het fei t dat ik alt i jd snel terecht kon 

opp de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek heeft heel wat 

frustratiess voorkomen. beste Koos. ik wi l 

jee hartelijk danken voor de snelle en geduldige uitleg van de statistische 

problemenn die ik bij elk onderzoek weer tegen kwam. ook jouw 

hulpp en uitleg van de statistiek waardeer ik enorm. 

Gelukkigg is het leuke van werken dat je dit met collega's kunt delen. 

menigee hoogte- en dieptepunten werden dan ook op de gang of in de 

deuropeningg besproken: (gezellig dat we uiteindelijk samen onze 

opleidingg gaan afronden in het LUMC, overigens ook als oppas aan te 

bevelen),, i j s . / 

Bektas ,, Bar t -Jan . Ger l ind , Saskia. J a c o b i j n . Nancy, A y t e n . 

Radha. . 

Datt ik met zo veel plezier op woensdagmiddag de lipidenpoli in het 

Slotervaartt ziekenhuis deed kwam met name door de dames die mij daar-
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bijj hielpen of daar aan het werk waren. Met veel plezier heb ik met jullie 

gewerkt : : 

Daarnaast t 

wass de diabetepoli door of altijd gezellig bemand. 

Bedanktt voor de begeleiding, ik heb veel gehad aan jouw kennis 

vann de lipiden. 

Lievee wat een werk heb jij je op de hals gehaald toen je mij leer-

dee kennen! Eerst het ontwerp van de trouwkaart (Hayo was zo snel dat 

zijnn geboortekaart er even bij in schoot) en nu de layout van dit boekje. 

Heell veel dank ben ik je verschuldigd voor dit mooie ontwerp en de vele 

urenn die je erin hebt gestopt. Baaie Dankie! 

Lievee mountainbikers. lieve en 

(enn toekomstige mountainbikers Hayo en ukkepuk Mouwen) ik was erbij 

ditt jaar ook al bleef ik vaak achter met mijn computer (en mijn dikke buik). 

Gelukkigg waren er dan ook nog de hele gezellige avonden in 'Le vert de 

pommier".. Vanaf nu doe ik weer volop mee . De champagneberg compe-

t i t iee kan weer beginnen onder de mot to 's : "If you havent broken some-

thing,, you haven't played hard enough' . "champagne hill - a heart beat 

away",, "chickens don' t f ly" , "if you think you have everything under con-

t ro l ,, you are not going fast enough' . 

Lievee lieve vrienden van de middelbare school. Wat fi jn 

datt jullie nog steeds aanwezig zijn bij de hoogtepunten in mijn leven. 

Lieve e 

enn Een 

mooiee club meiden, die t o t mijn beste vriendinnen behoren. Voor de 

broodnodigee ontspanning waren jull ie er en het weekendje Istanbul afge-

lopenn mei kwam als geroepen. Vanaf nu ben ik er echt weer bij! 

Allee overige vrienden en famil ie, waaronder zeker ook de vrienden en 

famil iee van Robert: Bedankt voor jull ie belangstelling en steun. 

Lievee paranimfen en Lieve Angelique. vanaf de eerste 

dagg heb jij mijn onderzoekscarrière in het AMC meegemaakt. Naast 

kamergenotenn waren we al snel reisgenoten (onze dag begon op het sta-

t ionn van Utrecht en later die van Leiden (nota bene in hetzelfde weekend 

naarr Leiden verhuisd!) en vriendinnen, die lief en leed met elkaar delen. 

Daarnaastt hebben we dezelfde doelen voor ogen. waaronder cardioloog 

worden.. Dat we de afgelopen maanden collega's op afstand waren is 

gelukkigg maar van korte duur. vanaf januari begin ik ook in Leiderdorp en 

daarnaa volgt nog het LUMC! Het is mooi dat jij op deze belangrijke dag 

aann mijn zijde staat en ik een week later aan de jouwe. Lieve Herke. huis-

genoot,, reisgenoot, ceremoniemeester en nu paranimf, al ruim t ien jaar 
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zijnn we vriendinnen en maak jij alles wat er in mijn leven gebeurt van 

dichtbijj mee. Eigenlijk is het dan ook vanzelfsprekend dat jij op deze 

belangrijkee dag aan mijn zijde staat (tenminste als de baby niet te vroeg 

komt). . 

Lievee broertje, afgelopen jaar is jouw doel ook bereikt; je eigen 

motorzaak.. Fantastisch! Ik ben t ro ts op je. Binnenkort zal ik ook weer 

eenss op de motor stappen. Lieve zusje, jouw vroli jkheid, belang-

stell ing,, gulheid en enthousiasme werken aanstekelijk. Lieve ouders, 

enn uiteindelijk zijn veel keuzes die ik maak door jull ie 

beïnvloed.. Gelukkig had ik een goed voorbeeld. Dat ik in een huisartsen-

praktijkk ben opgegroeid en al vroeg betrokken werd bij de dagelijkse gang 

vann zaken (als achterwacht of als doktersassistente) is tegenwoordig niet 

meerr voor te stellen. Voor mij was het een rijkdom aan ervaringen. 

Daarnaastt kreeg ik de vrijheid en de mogelijkheid om mezelf te on tw ik -

kelen.. Bedankt lieve papa en mama. Annet en Jan. 

Tenslottee de personen die mij het meest dierbaar zijn. Lieve nog 

klein,, maar zo belangrijk! Als jij niet z o n heerlijk makkelijk mannetje was 

geweestt dan had ik mijn proefschri f t nooit af kunnen schrijven. Lieve 

vanaff het eerste moment dat wij elkaar zagen was veel al dui-

delijk,, en dat werd heel snel nog duidelijker. Door jou worden mijn dro-

menn verwezenlijkt. Ik hou van je! 
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