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D A N K W O O R D D 

Eenn proefschrift maken doe je niet alleen en zonder de hulp van heel veel mensen 

zouu dit proefschrift nooit tot stand zijn gekomen. En daarmee bedoel ik niet alleen 

dee mensen die me direct geholpen hebben, maar ook alle anderen waardoor ik tijdens 

mijnn onderzoeksperiode plezier in mijn werk heb gehad. Daarom wil ik iedereen 

bedankenn die op zijn of haar eigen wijze een bijdrage heeft geleverd aan de voltooiing 

vann dit proefschrift. 

Prof.Prof. dr. JJ.P. Kastelein. John, het blijf t wennen om voor je doctorstitel nu professor te 

mogenn zetten, maar ik ben er trots op en mag dan eindelijk met jou als promotor 

mijnn proefschrift verdedigen. Bijna 6 jaar geleden werd ik door jou aangenomen om 

tee gaan onderzoeken of patiënten met familiaire hypercholesterolemie een receptor 

afhankelijkee therapie respons hebben. Al heeft het onderzoek lang geduurd met vele 

hindernissen,, het laatste hoofdstuk heeft de eigenlijke onderzoeksvraag beantwoord. 

Zoalss je zelf zegt: een onderzoek is pas afgerond als het opgeschreven is. John, een 

beteree begeleider kon ik niet wensen. Elke keer dat ik je weer, meestal last-minute 

mijnn artikelen e-mailde of faxte, had ik binnen een paar uur de gecorrigeerde versie 

weerr terug. Bedankt! 

Prof.Prof. dr. H.R. Bülkr. Harry, samen met John heb jij een grote groep mensen tot één 

enthousiastee vasculaire geneeskunde groep gevormd. Bedankt voor alle hulp 

gedurendee mijn onderzoek. 

Fmm very grateful to Prof dr. 0. Faergeman from the University of Arhus for his kindness 

too make the journey to the Netherlands and to participate in the committee. At 

Simonn Pimstone's thesis in 1998 you told me you would like to wear the toga anytime 

againn and I have remembered your remark Thank you for your willingness to 

participatee in the ceremony. 

ProfProf dr. M.M. Levi. Beste Marcel, tijdens mijn co-schappen was jij nog assistent interne 

enn nu ben jij de opleider van mijn vooropleiding. De laatste fase van de voltooiing 

vann mijn proefschrift werd vereenvoudigd door de deels door jouw gecreëerde 

aangenamee sfeer bij de interne geneeskunde. Ik ben zeer blij dat jij bereid bent om in 

mijnn promotiecommissie zitting te nemen. 
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Dr.Dr. R.J.G. Peters. Beste Ron, tijdens de afwezigheid van John gedurende de tijd dat hij 

inn Canada werkte, nam jij tijdelijk de honneurs waar. Daarom vind ik het een mooie 

afsluitingg dat jij bereid bent om in mijn commissie plaats te nemen. 

ProfProf dr. E.E. van der Wa//wü. ik bedanken voor het vertrouwen en de altijd getoonde 

belangstellingg in mijn promotievorderingen als ik u tegenkwam hetzij op een congres 

hetzijj  op Festina. Met plezier kijk ik ernaar uit om straks in het LUM C te worden 

opgeleidd tot cardioloog. 

Dr.Dr. A.H. Zwinderman. Beste Koos, door de sfeer op jouw afdeling is het leuk om als 

onderzoekerr zelf de statistiek te doen. Ik wil je hartelijk bedanken voor de keren dat 

ikk weer een aantal problemen met betrekking tot moeilijke statistiek met je kon 

besprekenn en je altijd bestaande bereidwilligheid mensen met significant minder 

statistischh verstand te helpen. 

Vervolgenss wil ik alle patiënten bedanken voor hun medewerking aan het onderzoek. 

Zonderr uw inzet komt de wetenschap geen stap verder. Daarbij dank aan alle 

onderzoekersonderzoekers die aan deze multi-center studie hebben deelgenomen. Zonder uw 

deelnamee hadden we nooit zo een grote groep FH patiënten kunnen includeren. 

Dr.Dr. ir. J.C. Defesche. Joep, omdat wij samen in samenwerking met MedPed deze studie 

moestenn opzetten, hebben we vele congressen samen bezocht. Tijdens deze MedPed 

meetingss heb ik door jou vele mensen op internationaal FH gebied leren kennen. Daarbij 

haddenn we altijd lol en dezelfde passie; de beste koffiebar opzoeken! Door de gezellige 

sfeerr op jouw laboratorium was het altijd leuk om even binnen te lopen en in de database 

tee kijken of er weer nieuwe mutaties gevonden waren en heb ik met plezier een poging 

gedaann me nuttig te maken door me op PCR reacties en D G GE te storten. 

Dr.Dr. RL. Lansberg. Peter, jij hebt mij de meeste basis principes van de lipiden geleerd. 

Mett heel veel plezier deed ik onder jouw begeleiding lipidenpolikliniek in het 

Slotervaartt ziekenhuis. Daarbij heb je me vaak geholpen alleen al door vaak mijn 

klaagzangg aan te horen tijdens mijn onderzoeksperikelen. 

Dee Upidenwerkgroep, Mieke Trip in het bijzonder, wil ik bedanken voor alle hulp en 

steunn tijdens mijn gehele onderzoeksperiode. All e mede onderzoekers; Kees, 
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Angelique,, Sanne, Greetje, Saskia, Radjesh, Maud en Melchior heel erg bedankt voor 

dee altijd zo gezellige en collegiale sfeer. Ook de nieuwe 'aanwinst' van John wens ik 

veell  succes met hun promotieonderzoek (Raasj, Jessica, Emily en Max). Els van 

Dongen,, bedankt voor alle hulp. Zeker in de tijd dat John nog in Canada zat en hij 

nogg niet wilde begrijpen hoe e-mail werkte en alles gefaxt moest worden. Ook 

Mariannaa wil ik daarbij heel hartelijk bedanken. 

Dee Stollingsgroep (inderdaad, ik ben nog van voor de tijd dat we gefuseerd zijn) heeft 

altijdd in nauwe samenwerking met de lipiden gewerkt met als resultaat dat we nu 1 

groepp zijn en we eindelijk samen lunchen (Roderik, Suzanne, Philip, Bernd-Jan, Benien, 

Manon,, Marije, Roel, Iwan, Niek, Rianne, Saskia) Jeroen, bedankt voor de leuke twee 

jaarr samen met mij op de kamer. 

Tenn slotte alle medeonder^pekers van de cardiologie bedankt voor de gezellige onderzoekstijd 

(Michiel,, Niels, Arno, Mathijs, Igor, Radha, Gijs, Fons, Anouk) en in het bijzonder 

mijnn overburen op F3-zuid (Steven en Martijn) en Nancy (op F4). 

Zonderr de enthousiaste instelling van TrialverpkegkundigenYvonneJenner in het AM C 

enn Monique en Olga in het Slotervaart hadden nooit zoveel mensen de uiteindelijke 

44 jaar studietijd volbracht. Daarbij werd er door alle anderen trialverpleegkundigen 

(Mia,, Jet, Johan, Trees, Linda, l iesbeth) zo een leuke sfeer op het ASFAT gecreëerd, 

datt het er voor zowel de patiënt als voor de onderzoeker gezellig was. Vooral Yvonne 

Jenner,, Mia Muller en Jet Jagt wil ik bedanken voor alle gezelligheid en de vele kopjes 

koffiee als ik weer eens een praatje kwam maken op het vaatcentrum. 

Voorr alle IMT metingen wil ik in het bijzonder Jantje Visser bedanken ondersteund 

doorr Eric de Groot. Ook Gaby, bedankt voor het aflezen van alle plaatjes! 

All ee mensen op het G1 laboratorium en vooral het DNA lab. Sigrid bedankt voor alle 

hulpp bij de DNA analyse van alle Express patiënten. Daarbij bedankt voor al het 

geduldd bij mijn eerste pipet ervaringen en mijn pogingen tot het verrichten van PCR 

reactiess en D G GE gels. All e anderen (Laura, Jorge, Silvia, Carolyn, Elianne, Christie 

enn Hesther) hartelijk bedankt voor alle vrolijkheid op het lab en julli e hulp voor al 

hett werk in de Express studie. 
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All ee mensen van Merck, Sharp & Dohme wil ik heel erg bedanken voor hun bijdrage 

enn de vele mogelijkheden die ze me geboden hebben (o.a. Wim Wierda, Paul van 

Roermondd Menno Rijk). In het bijzonder wil ik Rudolf Buirma bedanken die vanaf 

hett eerste begin heeft meegeholpen aan de opzet van deze studie en altijd enthousiast 

wass over de vorderingen. Daarbij Judith Breteler, zonder jou zou de inclusie nog veel 

langerr hebben geduurd. All e (Express) monitoren heel erg bedankt voor de vele 

MSDD studies die we samen gedaan hebben. 

Dee afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, vooral Barbara Hutten heel erg bedankt 

voorr al je statistiek hulp, voortaan kunnen we weer gewoon alleen hockeyen zonder 

overr werk te hoeven praten. Miranda Mul en Peter Bosma wil ik bedanken voor al 

hett werk omtrent het invoeren van de CRF files en het maken van de database. Vaak 

hebb ik in wanhoop bij julli e gezeten om alles kloppend te maken en queries op te 

lossen.. Ik begrijp dat bij julli e de wanhoop ook vaak nabij was. Toch hadden we een 

gezelligee tijd en is alles afgerond. 

AA1CAA1C Medical Research Blr, bedankt voor de hulp met betrekking tot de financiële 

kantt van de Express studie. 

All ee mensen in het Slotervaart^iekenbuiswaaxmcc ik gedurende 5 jaar heb samengewerkt. 

Behalvee Ilse Wolffensperger op de eerste plaats te bedanken voor al haar werk als 

doktersassistentee ook dank aan de andere dokters/arts-assistenten en internisten van 

dee interne polikliniek. Dorine Poell, met jou heb ik heel veel lol gehad en stond ik altijd 

alss eerste in de rij een polikliniek van iemand over te nemen alleen al omdat ik dan 

gezelligg met jou kon lunchen. Daarbij heb ik heel veel van je kritiek op o.a. mijn 

Nederlandss geleerd. 

Mij nn vrienden en vriendinnen buiten het AMC wil ik bedanken voor hun niet aflatende 

steunn en het aanhoren van mijn promoticperikclen. 

MijnMijn  paranimfen, Marije en Saskia. Lieve Marije, dankzij jou ben ik met dit onderzoek 

begonnenn en jij hebt me ook een duw in de richting van de cardiologie gegeven. 

Zoalss we in 1988 begonnen als verpleeghulpjes op de afdeling cardiologie in Antibes, 

wordenn we nu allebei zelf cardioloog. Marie, samen hebben we vele wegen bewandeld, 

jee hebt me altijd veel support gegeven en ik ben heel blij dat jij me deze dag terzijde 
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zall  staan. Lieve Saskia, gedurende de 3 jaar dat we samen op een kamer hebben 

gewerktt hebben we elkaar goed leren kennen. All e belangrijke stappen in jouw leven 

hebb ik van dichtbij mogen meemaken. Jij bent voor mij echt een onvoorwaardelijke 

steunn geweest op moeilijke momenten en we hebben altijd veel lol gehad op 'onze' 

kamerr met zuurstof, bloeddrukmeter en beademingskapje. We hebben veel tabellen 

samenn ontworpen, praatjes aan elkaar opgedreund, statistische problemen besproken, 

maarr ook vele ander zaken... Ik ben heel blij dat jij nu naast mij zal zitten en ik 2 

dagenn later bij jou. 

Mij nn ouders hebben me zowel genetisch als opvoedkundig het karakter van een 

doorzetterr gegeven. Zonder deze eigenschap had ik het waarschijnlijk niet 

volgehouden.. Lieve pap en mam, julli e eindeloze zorg, steun en liefde zijn onmisbaar. 

Mij nn 2 grote broers Henri en Jan en mijn 'kleine' zusje Charlotte (Dédé) wil ik bedanken 

voorr hun steun en vriendschap. 

Lievee Eric, onze ontmoeting juist in dit laatste drukke jaar heeft me geen achterstand 

doenn oplopen, maar me juist energie gegeven en met jouw steun en betrokkenheid 

benn ik die laatste ontzettend drukke maanden nog goed doorgekomen. Ik beloof je 

datt ik nu ook zal koken... 
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