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Eenn proefschrift schrijven doe je echt niet (meer) alleen. Dit proefschrift is er gekomen 

dankzijj  de directe en indirecte steun van zeer velen. Iedereen, die op enigerlei wijze 

heeftt geholpen, wil ik daarvoor op deze plaats heel hartelijk danken. Een aantal personen 

verdientt het om nader persoonlijk te worden belicht en deze wil ik dan ook achtereen-

volgenss met naam en toenaam noemen. 

Centraall  in dit proefschrift staat de organisatie van de Stichting Opsporing Erfelijke 

Hypercholesterolemiee (StOEH) te Amsterdam. Op de eerste plaats gaat daarom mij dank 

uitt naar hen die daar werken en gewerkt hebben. 

Dee oprichters, mijn promotor Prof. dr. John J.P. Kastelein en mijn co-promotor Dr. ir. 

JoepJoep C. Defesche. Beste John, de StOEH is de kant van jouw carrière die tot op heden 

onderbelichtt was. Al in het 'stenen tijdperk' van genetische screening, nu meer dan 10 

jaarr geleden, zag ji j de waarde van familieonderzoek en DNA technologie voor de vroege 

opsporingg en behandeling van FH patiënten. Op innovatieve en creatieve wijze en met 

eenn flinke dosis doorzettingsvermogen en volharding is het je gelukt om het eerste 

genetischee bevolkingsonderzoek in Nederland in gang te zetten. Inmiddels wordt door 

diversee internationale organisaties, waaronder de World Health Organisation, het 

Nederlandsee model als voorbeeld van effectieve genetische screening op FH gesteld. 

Daarnaastt is het je gelukt om ook in 'de Polder' de verschillende medische (specialistische) 

beroepsgroepen,, de Nederlandse Hartstichting, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

enn Sport, het College voor Zorgverzekeringen, en zelfs de Gezondheidsraad, de klinische 

enn wetenschap-pelijke waarde van genetische screening op FH te laten erkennen. Jij hebt 

mijj  tussendoor ook nog geleerd wat wetenschap is en hoe je de resultaten uit wetenschap 

gepubliceerdd kunt krijgen. De snelheid en de gedegenheid waarmee je telkens mijn 

gekrabbell  corrigeerde en bijstuurde was verbluffend. Blijf t het overigens jammer dat ji j 

nogg steeds niet kunt typen en ik nog steeds een rolfax heb, wat het communiceren vooral 

overr tabellen bemoeilijkt! Beste Joep, dank voor alle discussies, je hulp bij het schrijven 

enn indienen van alle manuscripten en voor je nimmer aflatende bereidheid om mij, bij 

allee moeilijke momenten op het publicatiepad, steeds weer moed in te spreken. 

Drs.Drs. Jantien Benraadt, Prof. dr. Pieter Brakman, Prof dr. Bertien J.A. Collette, Drs. 

PaulB.PaulB. Drosten, Prof. dr. NicoJ. Leschot, Prof. mr. Henriëtte D.C.RoscamAbbing, Drs. 

RobertRobert L.J.M. Scheerder en Drs. HenkJ. Smit, bestuursleden van de StOEH in de jaren 
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19977 tot 2001, die mij alle ruimte gaven om te werken aan dit proefschrift, wil ik zeer 

hartelijkk danken. Speciaal wil ik daarbij Drs. Robert L.J.M. Scheerder noemen, beste Rob, 

jouww politiek-bestuurlijk inzicht en adviezen zijn het geweest die de StOEH in de 'hete 

zomer'' van 1997 hebben gered. Samen persberichten schrijven, beleidsambtenaren 

aansturen,, strategie ontwikkelen, onderhandelen, voor mij was het zeer leerzaam. Je was 

inn die jaren niet zomaar de voorzitter van het stichtingsbestuur, maar ook mijn persoonlijke 

coach.. Dank ook, datje mij hebt geleerd hoe je een goede brief moet schrijven. 

Dee 'genetic field workers' van de StOEH {Alice, Bianca, Catharine, Denise, Edith, Eric, 

Henk,Henk, Jos, Lian, Marieke, Marit, Monique, Paul, Ronald) waren het die alle data 

verzamelden,, invoerden en verwerkten in de database. Jet van Dijk, office-manager, wil 

ikk danken voor alle ondersteuning. 

Dee leden van de promotiecommissie, Prof.dr. Bertien J.A. Collette, Dr. Anneke J.A. 

Maat-Kievit,Maat-Kievit, Dr. DirkJGM. Duncker, Prof.dr. Hanneke C.J.M, de Haes, Prof. dr. Henk 

I.I. Lie, Prof.dr. W.M. Wiersinga voor de beoordeling en goedkeuring van het manuscript. 

Inn het bijzonder Prof.dr. Harry R. Büller, beste Harry, dank dat je mijn manuscripten 

wildee beoordelen en dank voor je leerzame adviezen en aanwijzingen, vooral bij het 

artikell  zoals beschreven in hoofdstuk drie van dit boekje. 

Dee co-auteurs, Eric Sijbrands, Kathelijne Ferenschild, Frans Oort, Sigrid Fouchier, Peter 

Lansberg,, Henk Huisman, Marjel van Dam, dank ik voor hun bijdrage en waardevolle, 

kritischee commentaren. 

II  am very grateful for the opportunity to study in close collaboration with Dr. Margaret 

Thorogood,Thorogood, Dalya Marks and David Wonderling from the London School of Hygiene 

andd Tropical. Dear Margaret, thank you for this collaboration and your presence at the 

defensee of this thesis in Amsterdam. 

Dee medewerkers van het DNA laboratorium van de afdeling vasculaire geneeskunde 

vann het AMC dank ik voor alle nauwkeurige DNA analyses. 

ElsEls van Dongen en Marianna Veendorp dank ik voor alle hulp bij de procedure, die 

moestt worden afgelegd om uiteindelijk te kunnen promoveren. Beste Els, ji j was al die 

jarenn het constante lijntje naar 'De Baas' en zorgde er altijd voor dat een manuscript, een 

vraag,, of een opmerking heen en weer vloog tussen John en mij. 
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Dee laatste loodjes bij het schrijven van dit proefschrift moesten worden afgelegd terwijl 

ikk niet meer bij de StOEH werkte, maar bij AMC Medical Research BV. Ik dank de Raad 

vann Bestuur van het AMC, Prof.dr. Louise J. Gunning-Schepers, Prof. dr. Ernest Briët en 

Mr.Mr. EdH. Broekhuizen, de voorzitter van de directie, Frits A. Voermans, en alle collega's 

vann het stafbureau voor de gelegenheid die zij mij boden om het voltooien van dit boekje 

tee combineren met mijn nieuwe functie. 

PaulPaul Drosten enJorien Kerst] ens, ik wil julli e danken voor julli e steun en aanwezigheid 

alss paranimf. Beste Paul, uiteindelijk ben ji j het geweest, die in de zomer van 1995 op 

vakantiee met je gezin in Bergen, ervoor zorgde dat ik bij de StOEH terecht kwam. 

Lievee Jorien, samen deelden we lief en leed in de perifere kinderartsenpraktijk. Onze 

liefdee voor dat vak, gecombineerd met gezamenlijke interesses en ervaringen als 'carriere-

wijf' ,, zorgt voor een bijzondere vriendschap. Dank je wel. 

Mij nn ouders dank ik voor alle liefde, vertrouwen en steun die ze het 'eigenwijze eendje 

inn de bijt' altijd hebben gegeven. Lieve mam, dank voor uw trouwe inzet om mij en mijn 

gezinn met hand en spandiensten steeds maar weer te helpen. 

Dann aan hen die mij zo dierbaar zijn en aan wie ik dit boekje heb opgedragen: 

Sophie,Sophie, Laurens-Jan en Quirijn, ik geniet van julli e levenslust en ben blij dat julli e mij 

dagelijkss laten zien welke dingen er echt belangrijk zijn in het leven. Zonder julli e zou 

ditt boekje niet met zoveel plezier (én onderbrekingen) zijn geschreven. 

Enn dan als laatste, kom ik toch bij uit bij de beste, lieve Victor, jouw inbreng in mijn 

levenn is onvoorstelbaar groot. Dit boekje was er zonder jouw steun nooit gekomen. 

Dankk datje mij steeds alle ruimte hebt gegeven om aan deze droom te werken. In jouw 

proefschriftt bedankte je mij met de volgende woorden: "you sacrificed your own dreams". 

Zonderr verder iets af te willen doen aan jouw boekje, durf ik nu te stellen datje het op dit 

puntt duidelijk fout hebt gehad. Uiteindelijk zorgde ji j ervoor dat ik nu tegen jou kan 

zeggen:: "You made, and still make, my dreams come true, including this one!". 

188 september 2002 

Marina a 
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