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Zo,, het proefschrift is af. Eindelijk mag ik aan het dankwoord beginnen. Als iemand mij 
aann het begin van mijn studie vroeg of ik ooit een proefschrift zou schrijven, dan keek ik 
diee persoon altijd zeer verbaasd aan. Promoveren, dat was niets voor mij. Meningen 
kunnenn veranderen, met dit proefschrift als resultaat. 

Gelukkigg doe je onderzoek niet alleen. De afgelopen 5 jaar hebben veel mensen 
meegewerktt aan en interesse getoond in de trombose studies bij kinderen, waarvoor mijn 
dank.. Zonder hen was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Een aantal mensen wil ik in 
hett bijzonder bedanken. 

Allereerst:Allereerst: zonder patiënten, geen onderzoek. Alle kinderen met veneuze 
trombosee en hun ouders wil ik danken voor hun deelname aan de studies. 

Mijnn promotores Prof. dr. H.S.A. Heymans en Prof. dr. H.R. Biiller. Beste Hugo, 
dankk voor alle steun, nuttige adviezen en de mogelijkheid om dit proefschrift af te maken 
naa mijn opleiding tot kinderarts. Beste Harry, het is erg leerzaam om in de keuken van de 
volwassenn hemostase en trombose rond te kijken. Dank voor je enthousiasme voor de 
kinderstudiess en voor je inspirerende commentaar en adviezen. 

Mij nn co-promotor Marjolein Peters. Beste Marjolein, er bestaat geen betere 
co-promotorr dan jij . De afgelopen jaren heb ik bijzonder veel van je geleerd op het gebied 
vann onderzoek doen, artikelen schrijven, voordrachten houden en natuurlijk de benigne 
hematologie.. Altij d kon ik bij je binnenlopen voor advies of commentaar. De artikelen 
warenn binnen een paar dagen gecorrigeerd. Daarnaast bewonder ik de manier waarop je 
mett flair en kunde de benigne kinderhematologie in het Emma Kinderziekenhuis AMC 
hebtt opgezet en gestalte geeft. Je bent een geweldig mens en ik hoop in de toekomst nog 
veell  met je te kunnen samenwerken. 

Dee leden van de promotiecommissie. Prof. dr. H.R. Caron. dr. M.M.W. Koopman, 
dr.. T.W. Kuijpers, Prof. dr. M.M. Levi en Prof. dr. FR. Rosendaal wil ik danken voor het 
kritischh doorlezen van het manuscript. 

Prof.. dr. J.W. ten Cate, u was altijd zeer betrokken bij de trombose studies bij 
kinderen.. Uw interesse en hulp waren erg waardevol voor mij. 

Trombosee onderzoek lukt niet zonder het doen van stollingsbepalingen en 
stollingsbepalingenn lukken niet zonderde medewerkers van het klinisch-chemisch 
laboratoriumm en de stollingslaboratoria op BI en Gl. Dank! En. alhoewel factor VII I 
mutatiess geen onderdeel zijn van mijn promotie onderzoek, wil ik ook iedereen van het 
lipidenlabb op Gl bedanken voor het mij geduldig leren pipetteren en de gezellige tijd. Alle 
medewerkerss van het vaatcentrum, in het bijzonder Johan van Gurp en Henk de Vos, 
bedanktbedankt voor het doen van alle Duplex scans ter evaluatie van veneuze insufficiëntie bij 
kinderenn en de andere echo onderzoeken. 

Machteld.. je was mijn eerste en tot nu toe enige student-onderzoeker. Zonder jou 
wass de PTS studie bij kinderen met een aangeboren hartafwijking niet gelukt. De andere 
mede-auteurss wil ik ook bedanken voorde fijne samenwerking. 

All ee artsen en verpleegkundigen van de afdeling kinderhematologie-
immunologie.. Ik kijk terug op een zeer druk, leerzaam maar vooral ook gezellig eerste 
deell  van mijn fellowship. Harriet, Henriëtte. Koert en Frans, die laatste kamer van de H--
torenn leek af en toe wel op een kippenhok. Henriëtte, Patricia en Olga. zet hem op, julli e 
kunnenn het ook. 
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All ee artsen en andere medewerkers van de Vasculaire Geneeskunde, het is prettig 
omm met julli e samen te werken en veel dank voor de gezelligheid tijdens congressen. 

Marleenn en Katenka, dank voor de secretariële ondersteuning tijdens het 
onderzoekk en Marianna en Liesbeth, dank voor de hulp bij de laatste officiële loodjes. 

Ookk alle collegae wil ik bedanken. Het is goed toeven op de kinderafdeling in het 
Emmaa Kinderziekenhuis/AMC. Bossche Bollen, Irene, Chris, Anneliese, Lissy, en Karen. 
Mett julli e heb ik een bijzondere tijd meegemaakt in Den Bosch. Ik hoop dat de 
regelmatigee etentjes (met z'n zessen, met aanhang of met kroost) blijven doorgaan, ook als 
iedereenn in de komende jaren gaat uitzwerven over de verschillende ziekenhuizen in den 
lande. . 

Lievee familie en vrienden, dank voor alle belangstelling en begrip. Als het goed 
is.. heb ik straks meer tijd om op zondag hard te lopen, naar alle "buitenlandse" 
vriendinnenn te e-mailen, verjaardagen te vieren, op kraambezoek te komen en gezellig uit 
etenn te gaan. 

Irene,, we hebben in de tussen tijd heel wat lief en leed gedeeld. Geweldig datje 
Australiëë een weekje later bezoekt, zodat je bij de verdediging van dit proefschrift naast 
mijj  staat. Tonny, enkele maanden geleden was ik nog jouw paranimf. Je bent een lieve 
vriendin,, iemand op wie je altijd kan bouwen. Ik ben trots dat ji j nu mijn paranimf wilt 
zijn. . 

Lievee papa en mama, ik ben heel gelukkig dat julli e dit beide mee mogen 
maken.. Jullie hebben mij altijd gesteund in alles wat ik deed. Dank voor alles. Pa, ji j hebt 
mee van jongs af aan voorgehouden: als je iets heel graag wilt, dan lukt het je ook. En 
zowaar,, het is gelukt! Ik hoop dat julli e genieten van de promotiedag. 

Arjan,, het is eindelijk af. Maar de volgende avonturen zijn al weer in zicht: 
nieuww huis. Canada. We zullen het wel nooit echt rustig krijgen in ons leven. Dank voor je 
liefde.. Ik houd van jou. 

Merel,, lieve meid, wat kan ji j goed verven! Mama gaat weer vaker nietje 
'boekie'' lezen. 
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