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Dankwoord 

Na veel aandringen ben ik toch gezwicht voor het schrijven van een proefschrift. Het 

is een bloemlezing geworden, een selectie uit artikelen die in de loop der jaren samen 

met veel medeonderzoekers en -auteurs geschreven zijn. Mi jn dank gaat uit naar al 

degenen, die het mogelijk maakten, dat ik vele jaren naast mijn dagelijkse werk in de 

pat iëntenzorg ook met veel plezier wetenschappelijk onderzoek heb kunnen doen. 

Prof. dr. J.J.P. Kastelein, beste john, ik ben voor ons beiden blij dat j i j mijn p romoto r 

bent geworden. Steeds onderweg om weer terug te komen met nieuwe plannen en 

ideeën, vind je alt i jd weer geschikte mensen en voldoende financiën o m nieuwe 

studies te starten en to t een goed einde te brengen. Onvermoeibaar, waar ook ter 

wereld, lees j i j manuscripten door. Mi jn positie aan het thuisfront is daarbij dankzij 

de goede communicat ie met jou per telefoon o f fax een heel plezierige. Ik dank je 

voor alle steun en vertrouwen, graag teken ik bij voor nog enkele jaren samen 

werken. 

Prof. dr. H.R. Büller, beste Harry, als copromotor , maar meer nog als hoofd van de 

afdel ing Vasculaire Geneeskunde, heb j i j mi j weer enthousiast gemaakt voor de 

stol l ing. Ik bewonder de manier waarop j i j soms heel ingewikkelde zaken weet 

samen te vatten en de grote lijn weet vast te houden. 

Prof. dr. P.H. Reitsma, beste Pieter, j i j hebt nog nooi t nee gezegd als ikje hulp inriep 

en gastvrijheid vroeg voor een student, die op j o u w lab graag een polymorf isme o f 

een mutat ie wi lde onderzoeken in de patiënten met premature atherosclerose. Jouw 

deur stond al t i jd open, j i j maakte alt i jd t i jd . Dank voor alle goede suggesties en dat 

j i j mi jn cop romoto r wilde zijn. 

Prof. dr. J.W. ten Cate, beste Jan Wouter , j i j inspireerde mij vanaf mijn eerste dag in 

Paviljoen 1, mijn eerste co-schap, mijn eerste art ikel, mijn eerste voordracht in 

Parijs. Jouw enthousiasme voor alles wat met patiënten en onderzoek te maken had 

was zeer aanstekelijk. Jij bent mijn leermeester. 

Prof. dr. K.I.Lie, beste Henk, sinds j i j hoofd werd van de afdeling Cardiologie kreeg 

ik alle kans en ruimte mijn ideeën uit te voeren. Jij steunde mij direct toen ik de 

pol ik l iniek voor premature atherosclerose wi lde oprichten. Gastvrij gaf j i j ook 

binnen de afdeling Cardiologie ruimte aan onze groeiende onderzoeksgroep. 

Prof. dr. J J . Piek, beste Jan, j i j bent alt i jd geïnteresseerd in ons onderzoek. Ik hoop 

dat onze samenwerking in de toekomst nog meer gestalte mag krijgen. Je hebt gelijk, 

d i t proefschrif t is te dik geworden. 

Prof. dr. M.H.Prins, beste Mart in, vele jaren bemanden wij samen de polikl iniek 

voor Premature Atherosclerose. Jij bleek de deskundige bij uitstek om mij met de 
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DANKWOORD 

statistische analyses te helpen. Dank da t je voor mijn promot ie weer een dag naar 

Amsterdam wil t komen. 

Prof. dr. A.H.F. Stalenhoef, beste An ton , de ASAP studie was een gezamelijke klus, 

met rappe inclusie, gezellige etentjes en mede dank zij j o u w constructieve bijdrage 

een goed resultaat. Jij was een belangrijke pijler in d i t proefschrift , waarvoor dank. 

Prof. dr W.M.Wiers inga, beste Wi lmar, wij deden samen heel wat Cordarone werk, 

bi jna een proefschrift vol. Van j ou leerde ik op grote vellen papier met pot lood en 

gum in de hand tabellen te maken, berekeningen uit te voeren en resultaten op te 

schrijven. Herinneringen aan een goede en leerzame t i j d , dank daarvoor en 

natuurl i jk ook da t j e nu in de promot ie commissie wilde gaan. 

In 1980 vroeg Prof. D. Durrer mij om als internist te komen werken op de afdeling 

Cardiologie zowel als consulent voor de patiëntenzorg als voor onderwijs aan 

assistenten en voor onderzoek. Hij was zijn t i jd daarmee ver voorui t , hij zag toen al 

het belang van geintegreerde vasculaire geneeskunde. De afdeling Cardiologie is 

sindsdien mijn vaste plek, waar ik met veel plezier werk. Ik dank alle Cardiologen en 

assistenten-Cardiologie voor de jarenlange goede samenwerking. Ik voel me 

inmiddels een beetje Cardioloog. 

Het vaatcentrum met ons tr ial-buro is het hart van alle onderzoek, waar op 

topniveau gewerkt wordt en waar het gezellig theedrinken is. Jet, Yvonne, Trees, Mia , 

Johan, Linda, Liesbeth, Patrick, Elsa, Jantje, Coby, Claartje, Christie, Gaby, M i m i , 

Helmy, dat er patiënten aan onderzoek mee blijven doen is jul l ie verdienste. 

Zonder laborator ium geen meetresultaten, geen tabel len, geen antwoord op 

vragen. Joost, W i l , Marianne, Pieter, Esther, Bart-Jan, Olivier, Matth i js , Franco, 

Bram, Hans, Joep, Jacoline, Arthur, het werk werd met velen gedaan. 

Zonder secretariaat was er chaos. Andrea, Fanny, Caroline, Hi lde, Elsa, Els, Regina, 

Mar ianna, op jul l ie kon ik alt i jd rekenen. Marleen en Hanneke met jul l ie type-hulp 

was ik erg bl i j . 

Onderzoek doe je niet alleen, hulp bij databases, statistiek, vastlopende computers, 

MEC perikelen, rekenen, schrijven, patiënten zoeken, maar ook gezellig samen op 

reis. Dank aan alle collega's door de jaren heen, Tineke, Janneke, Marjel, Angelique, 

Greetje, Sanne, Kees, Pernette, Saskia, Raaj, Radjesh, M a u d , Eric, Mi r jam. 

Epidemiologie en statistiek een vak apart, Frans, Mar t i n , Koos en Barbara, dank 

voor het vele rekenwerk en de goede adviezen. 

Patiëntenzorg, een gezamenlijke verantwoordel i jkheid, een constante bron van 

vragen, discussiepunten en onderzoek. Peter, John, Harry, Erik, Rianne, Saskia, ik 

dank jull ie voor de goede samenwerking. 

Er word t steeds kritisch gekeken naar contacten van artsen met de farmaceutische 
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industrie, maar zonder bijdrage van integere farmaceutische bedrijven was di t 

klinisch onderzoek niet mogelijk geweest. Samenwerking, resulterend in voordrachten 

op internationale congressen en publicaties in internationale t i jdschri f ten, is een 

goede zaak. 

Vele groepen patiënten zijn altijd weer bereid om uren vrij te maken, zich te laten 

prikken en nieuwe medicijnen te slikken. Dank aan alle patiënten die participeerden 

in RIFH, ASAP, ExpresFH en Regress studie en alle patiënten van de polikl iniek die 

er nooi t een probleem van maakten, dat wij hun gegevens en DNA gebruikten voor 

onderzoek. 

Pieter, j i j hielp me professioneel met lay-out, omslagen drukwerk, d a n k j e w e l . 

Paranimfen Dick en Ron, ski- en zeilmaten, rotsen in de branding, het is een 

geruststelling dat jul l ie naast mij wil len staan. 

Dick, mi jn steun en toeverlaat, 

Marleen en Hanneke, onze fantastische dochters, 

samen met jul l ie is het leven een feest. 

Mieke Trip 

december 2002 
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