
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Management of antithrombotic therapy in venous and arterial thromboembolism

Vink, R.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vink, R. (2004). Management of antithrombotic therapy in venous and arterial
thromboembolism. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/management-of-antithrombotic-therapy-in-venous-and-arterial-thromboembolism(8b4b96a4-06dd-4751-9231-a353fb13c244).html


DANKWOORD D 



Dankwoord d 

DANKWOORD D 

Zonderr de hulp en steun van de volgende personen zou dit proefschrift er niet zijn 

geweest.. Ten eerste de promotores Marcel Levi en Harry Büller. Marcel, ik had het niet 

beterr kunnen treffen met jou. Beroeps-optimist en alleskunner. Stimulerend voor jonge 

onderzoekers.. Ik vind het een grote eer dat ik bij jou mag promoveren. Harry, wat meer 

opp de achtergrond, maar zeker niet minder belangrijk. Jaren geleden stelde jij me in de 

gelegenheidd om als student op de afdeling te komen werken. Met dit proefschrift als 

uiteindelijkk resultaat.... Co-promoter Renée van den Brink, naast het hectische bestaan 

alss cardioloog maakte je ook nog tijd voor wetenschap. En alles met oog voor detail; de 

grotee precisie waarmee je alle stukken corrigeerde zijn zeer waardevol geweest. 

Graagg bedank ik de hooggeleerde heren Crijns, Hoekstra, de Mol, Rosendaal en 

Wildee en de hooggeleerde vrouwe Vroom voor de bereidwilligheid zitting te nemen in de 

promotiecommissie.. Vol goede moed kijk ik uit naar de oppositie op 25 juni. 

Paranimfenn Merijn te Lintelo en Ester ter Hofstede. Op jullie schouders rust een 

zwaree taak. Een uur lang stilzitten en niet lachen (MtL) kan moeilijker zijn dan je denkt. 

Merijn,, wie had ooit gedacht dat wij hier samen zouden staan. Tijdens ons eerste 

(gezamenlijke)) sollicitatiegesprek kregen we horen dat jouw papieren nog slechter 

warenn dan die van mij. Gelukkig kon jij je toen troosten met de legendarische woorden 

datt "U heer Vink, toch ook weinig nuttigs pleegt mee te brengen". Ester, met grote 

belangstellingg volgde je alle ontwikkelingen. Reeds voor ik met het promotieonderzoek 

begon,, was het al duidelijk dat JIJ paranimf zou worden...en terecht 

Epidemiologenn Barbara Hutten en Carlo van Dongen, bedankt voor alle statistische 

adviezen.. Carlo, ook je adviezen op niet-epidemiologisch gebied waren relevant. 

Roderikk Kraaijenhagen, vooral in de beginfase was jouw inbreng van groot belang. 

Vervolgenss de collega's van de stollingsgroep met wie ik een fantastische tijd heb 

gehad.. Maaike en Marije, rotsen in de branding en belangrijk(st)e pijlers van de afdeling. 

Tijmen,, altijd weer een verrassing met wie je op de foto staat, na afloop van dat feest. 

Nick,, zakenman en soms cardioloog. Marnix, spraakwaterval en binnenkort uitgerust 

mett speculum en tang. Jeroen, ex-sprintkampioen. Iris, spanwijdte groter dan je lengte. 

Ookk de collega's Sabine, Arno, Mathijs, Michiel, Clara, Saskia, Melchior, Maxi, Radjesh, 

Kees,, Sanne, Jessica, Greetje, Maud en andere lipidologen bedankt voor de leuke tijd. 

Dann de supervisoren van de stollingsdiensten die dag en nacht beschikbaar waren 

voorr overleg en discussie. Saskia Middeldorp, altijd bereikbaar en altijd goede adviezen. 

Erikk Stroes, niet altijd bereikbaar, maar wel altijd bereid advies te geven. Ten slotte 

Victorr Gerdes die recentelijk het spijkers met koppen slaan introduceerde op de 

afdeling. . 
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Mevrouww Schagen, zonder uw hulp zou de hartkleppendatabase er niet zijn 

geweest.. Prof. Bas de Mol, jouw kennis van hartkleppen is van grote waarde geweest. 

Rutgerr Jacobs, bedankt voor je hulp bij het verzamelen van de gegevens. 

Isabellee van Gelder en Michiel Rienstra, bedankt voor de prettige samenwerking 
vanuitt Groningen. 

Ookk wil ik een aantal mensen bedanken die niet direct betrokken was bij de 

totstandkomingg van dit proefschrift, maar wel heeft bijgedragen aan de goede sfeer op 

dee afdeling. John Kastelein, ik heb bewondering voor het feit dat jij 120 vasculaire 

neuzenn dezelfde kant op kan laten wijzen. Verder Joost Meijers, Erik-Jan van den Dool en 

collega's,, het personeel van het Vaatcentrum en Coos van Gosliga (faxen blijft 

problematisch). . 

Vriendenn Arrie & Mary, Bas, Edgar & Renske, en de al eerder genoemde 

paranimfen.. Liesbeth, de onvoorwaardelijke steun voor alles wat ik doe waardeer ik 

enorm.. Ten slotte pa & ma, Paul, Wieke en Dan voor de interesse en steun in de 

afgelopenn jaren. 
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