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Promoverenn doe je niet alleen. Daarom wil ik hier alle mensen bedanken die de 

afgelopenn jaren hebben bi jgedragen aan het tot stand brengen van dit 

promotieonderzoek.. Daarbij hoop ik niemand te vergeten. 

Allereerstt wil ik Prof. Dr. Hugo ten Cate bedanken. Beste Hugo, het is jouw 

hartstichtingsprojectt geweest waarop ik de afgelopen jaren onderzoek heb 

gedaan.. Halverwege mijn promotietraject ben je verhuisd naar Maastricht. Je 

vertrekk daarheen is een verlies voor Amsterdam geweest, zoals één van jouw 

patiëntenn zo treffend wist te verwoorden. Maar ondanks de grote afstand, was je 

altijdd zeer betrokken en snel bereikbaar voor hulp of advies viaa telefoon of email. 

Jouww vertrouwen gaf mij de mogelijkheid me als onderzoeker te ontplooien. 

Prof.. Dr. P.H. Reitsma, beste Pieter, ik wil jou ook bedanken voor je begeleiding 

enn hulp. Toen Hugo naar Maastricht verhuisde werd jij mijn vaste aanspreekpunt 

inn het AMC. De besprekingen die ik met je had heb ik altijd als zeer prettig en 

inzichtgevendd ervaren. 

Allardd van der Wal, ik wil je bedanken voor je kennis en hulp, waardoor iets dat 

begonn als een pilot experiment nu is afgerond tot een volledig artikel. 

Sandrinee Florquin, bedankt voor je vakkennis. Ik heb het als een genoegen 

beschouwdd om met jou, als vrouwelijke wetenschapper, te kunnen samenwerken. 

Joostt Meijers, jou wil ik ook bedanken voor je altijd daadkrachtige optreden als 

ikk bij je kwam voor hulp. Ook dankzij jou is dit proefschrift tot stand gekomen. 

Deess Brandjes, dankzij jouw enthousiasme ben ik bij dit onderzoek betrokken. 

Ikk kijk uit naar de periode dat ik in het Slotervaartziekenhuis zal komen te werken 

alss arts-assistent interne geneeskunde. 

Natuurlijkk wil ik al mijn collega-onderzoekers op het AMC bedanken. Allereerst 

mijnn kamergenotes op F4, Willeke, Saskia, Hanneke, Janneke, Dalia, jullie wil ik 

bedankenn voor de gezellige tijd die ik met jullie heb doorgebracht in dat kleine 

benauwdee hok. Hella, Angelique en Esther, als analysten hebben jullie mij, 

onhandigee dokter, geholpen met de dataverzameling van de experimenten in dit 

proefschrift.. Dank jullie wel. Joost, Ingvild en Adrie jullie wil ik bedanken voor 

dee hulp bij al die muizenexperimenten. Jullie hulp is onontbeerlijk geweest voor 

dee totstandkoming van dit proefschrift. Sander van het ARIA ook jou wil bedanken 

voorr je hulp bij de muizenproeven. 
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Ookk al de andere medewerkers van de experimentele inwendige geneeskunde 

will ik bedanken voor de hulp en de leuke tijd die ik de afgelopen jaren met jullie 

hebb gehad. Mijn kamergenoten op FO-117, Roos, Ludmilla, Mark, Sylvia, Martijn, 

llona,, Nico, Maarten, Michiel, Marieke, Keren, Joost, Marjolein en Masja bedankt 

voorr de gezelligheid op de kamer en jullie meeleven in de periode rond mijn 

zwangerschapp en bevalling. 

Speciaall wil ik ook de mensen noemen met wie ik direct heb samengewerkt. 

Hjalmar,, samen hebben we ons door het opstarten van carotis-proeven heen 

geworsteld.. Ik denk met plezier terug aan onze experimenten, eerst op de afdeling 

experimentelee anesthesiologie van Can Ince (dank je wel Can) en daarna op het 

ARIA.. Lois, ook met jou heb ik met veel plezier samengewerkt. Jij hebt me van 

dichtbijj meegemaakt toen ik (net) zwanger was en daardoor misselijk en niet al 

tee best gehumeurd. Dank jewel dat je het toen met me hebt uitgehouden. Arnold, 

bedanktt voor je goede adviezen en relativering. Inge Hoedemaker, bedankt voor 

jee hulp bij de in vitro experimenten. 

Ookk mijn studentes, Karlijn, Aida en Petra ik wil jullie bedanken voorde bijdrage 

aann dit proefschrift. Graag wi l ik ook al de andere huidige en voormalige 

medewerkers,, aio's en analysten van experimente inwendige geneeskunde 

bedankenn voor hun hulp of advies: Tom van der Pol, Anje te Velde, Maikel 

Peppelenbo5ch,, Wouter, Judith, Bas, Jeroen, Carina, Monique, Piet, Sjoukje, Sylvia 

B,, Cathrien, Henri B, Henri V, Koen, René, Jennie, Kees, Olie, David, Anita, Petra, 

Jaklien,, Inge P, Inge H, Tom 'O T, Francesca, Jurriaan, Klaartje, Agnieszka, Gijs, 

Bernt,, James, Olaf, Bibi, Jan, Mark L, Matthijs B, Janine, Alex, Sander, Jantine, 

Arkoo en Vincent R. De secretaresses van de afdeling, Heleen en Suzanne, wil ik 

ookk graag apart bedanken voor hun hulp bij de organisatie rond mijn promotie. 

Arnaudd Hauer en Johan Kuiper uit Leiden, dankzij jullie hebben de muizen-

experimentenn in dit proefschrift extra inhoud gekregen. Jullie kennis van 

atherosclerosee en genexpressie in de vaatwand zijn enorm waardenvol geweest. 

Hannekee Ploegmaker, Chris van der Loos van de Vasculaire Pathologie op het 

AMCC en Caspar Schalkwijk van de afdeling Klinische Chemie van de VU, jullie 

hebbenn enorm geholpen bij de atherectomie-studie, bedankt hiervoor. 

Dee mensen van Vasculaire geneeskunde op G1 wil ik bedanken voor hun hulp 
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bijj de stolexperimenten in muisplasma en bij de bepalingen voorde Pravastatine 

studie:: Met name Willy, Marjan en Kamran bedankt voor jullie hulp. 

Mijnn collega's op het Slotervaartziekenhuis wil ik bedanken bij het tot stand 

brengenn van de pravastatine-en de HAVANA-studie. Olgaen Monique dank jullie 

well voor jullie enorme hulp bij de gegevensverzameling van met name de 

pravastatinee studie, maar ook voor jullie hulp bij de HAVANA-studie. Yvonne 

vann der Heide, bedankt voor je hulp in het laboratorium bij beide studies. Ton 

vann Zanten, bedankt voor je hulp bij de hs-CRP bepalingen en de bepaling van 

dee microalbumines in de pravastatine studie en je advies ten aanzien van het 

artikel.. Ronne Mairuhu, ik vond het altijd erg gezellig om even bij je binnen te 

lopenn op je kamer. Victor Gerdes, het was met veel plezier dat ik met je heb 

gesprokenn over vervolgonderzoek van de atherectomie studie. Ik hoop dat we 

onzee plannen kunnen gaan uitvoeren. Meivin Mac Gillavry, dankzij jouw eerste 

aanzett is het pravastatine-onderzoek van de grond gekomen. Bedankt voor je 

statistischee adviezen bij de uitwerking van de data. 

Karinn joop en Anja Leyte uit het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, zonder jullie was het 

microparticle-stukk er nooit gekomen. Bedankt voor jullie enorme bijdrage daaraan. 

Henrii Spronk, van het CARIM uit Maastricht, ik wil je bedanken voor je hulp bij 

dee HAVANA en de TAT-studie. Ook de andere mensen van het CARIM waaronder 

Renéé en Karly, maar nu vergeet ik zeker mensen, bedankt voor jullie bijdrage aan 

ditt proefschrift. 

Anoukk en Ingeborg, mijn paranimfen, ik wil jullie bedanken voor jullie trouwe 

vriendschapp en voor jullie steun bij mijn promotie. 

Mijnn ouders wil ik bedanken voor hun altijd grote vertrouwen en steun. Tine, ik 

will je bedanken voor je lieve, zusterlijke steun. En als allerlaatste maar als aller-

belangrijkste,, mijn man, Sander, je bent de allergrootste steun geweest de 

afgelopenn ti jd. Vooral het afgelopen jaar, 2004, is heel bijzonder voor ons geweest, 

mett ons huwelijk en daarna de geboorte van onze zoon Tammo en nu mijn en 

binnenkortt jouw promotie. Ik kan me geen betere en lievere persoon dan jou 

voorstellenn om dit allemaal mee mee te mogen maken. 
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