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Dankwoord d 

Ondertussenn heb ik al zoveel verschillende eerste zinnen van een dankwoord gezien 

inn de jaren in het AMC dat ik geen eerste zin meer kan bedenken. In de loop van de 

jarenn onderzoek doen en tijdens het schrijven van een proefschrift komen er zeer veel 

mensenn op je pad die allemaal een belangrijke taak hebben in de opleiding tot 

onderzoekerr of bij de hulp om alles tot een goed einde te brengen. 

Allereerstt mijn ouders, Els en Ed, julli e zeer belangrijk als voorbeeld ten over hoe je 

inn het leven hoort te staan. Zoals het een van der Heijden betaamd laat ik dat volgens 

mijj  te weinig merken. Het voordeel van zo'n boekje is dat ik het nu maar voor eens en 

voorr altijd op papier kan zetten. Zonder julli e steun op de achtergrond en discussie 

avondenn was ik niet gekomen waar ik nu ben. 

Lievee Rob, broertje, je zet mij weer op beide benen neer als ik weer probeer verder te 

komenn in studie en werk. Ik denk dan altijd weer aan jou en hoe je de zaak op een rijtje 

hebtt zoals, werk waar je van hebt gedroomd. Helen, en twee schatten van kinderen, 

Annee en Stijn. Je bent mijn paranimf als erkenning voor al deze zaken, veel succes met 

dezee belangrijke taak. 

Dann de promotoren en co-promotor, Hooggeleerde Vermeulen, Reitsma en Büller, 

bestee Rien, Pieter en Harry, ik denk met zeer veel plezier terug aan onze (meestal 

woensdagg tussen de middag) besprekingen over de "voortgang van het boekje" je merk 

dann toch hoe belangrijk het is om eens rustig met elkaar wat te filosoferen over het 

onderzoek.. Een ander zeer te waarderen kenmerk van julli e alledrie is de altijd 

openstaandee deur voor die ene vraag of probleem dat door een baas dient te worden op 

gelost,, dank daarvoor. 

All ee leden van de commissie bedankt voor het doorspitten van het proefschrift en de 

behulpzamee opmerkingen. 

Ikk zal de loop van het proefschrift maar aanhouden om zo min mogelijk mensen te 

vergeten.. Hooggeleerde Prins, beste Martin, dank datje in mijn commissie plaats wilde 
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nemen.. De artikelen die wij samen hebben gemaakt waren zeer leerzaam voor mij als 

artss zonder achtergrond in de statistiek. Beste Barbara, we hebben een kamer gedeeld 

opp de KEB daar is toch wel een soort van prettige band van gebleven hoewel ik naar F4 

benn "weggepromoveerd". Dank voor je hulp met de toch zeer speciale statistiek die we 

moestenn gebruiken voor de verschillende studies en ik hoop dat ons artikel in een mooi 

bladd terecht komt. Ik bewonder jou om je vermogen om zaken te plannen en van alles 

tegelijkk te doen. 

Eenn belangrijk deel van dit boekwerk is de FACTORS-studie. Deze studie is een 

samenwerkingsverbandd met de trombosediensten van Leiden en Amsterdam. Allereerst 

gaatt mijn dank uit naar de twee mensen die daar de baas zijn, Felix van der Meer en 

Maryy Remkes. Ik dank julli e voor de gastvrijheid die julli e mij hebben gegeven om de 

noodzakelijkee zaken te regelen. In een later stadium heb ik julli e kritische blik over 

mijnn artikelen zeer gewaardeerd. 

Dee FACTORS-studie had niet bestaan als Belia niet op mijn weg was gekomen. Ik 

kann mij het sollicitatiegesprek nog levendig voor de geest halen. Ik vond je nogal 

overgekwalificeerdd en was bang dat je snel weer zou vertrekken. Niets was minder 

waarr ji j bent de enige die al de patiënten heeft gezien en met ze hebt gesproken en 

bloedd hebt afgenomen. Je grote prikervaring was een voordeel en je hebt van 99.9% 

vann de mensen ook werkelijk bloed in de vriezer gekregen. Ik mis je nog steeds wel 

eenss als er weer zaken geregeld moeten worden. Jij blijf t voor mij een lichtend 

voorbeeldd hoe je je zaken voor je zelf op een rijtje moet krijgen en houden. 

Eenn aantal studenten heeft mij geholpen met verschillende studies: Arko (je bent al 

cardioloog,, volgens je Makro-pasje), Steven, Paolo, Olivier, Mark en Mathijs. 

Dee onderzoekingen hebben mij op veel verschillende plekken gebracht. Om te 

beginnenn met de Vasculaire Geneeskunde. Een deel van mijn tijd heb ik gebruikt om 

meerr te leren over de stolling, dienst overdag en ook in de nacht, samen met een groot 

aantall  collega stollingsartsen en promovendi: Roderick (wat een bron aan ideeën), 

Bernt-Jan,, Suzanne, Philip als oude lichting en Ivan (heb veel geleerd van je 

doorzettingsvermogen),, Marije (ik heb onze discussies de laatste tijd toch wel gemist), 

Nickk (of is het Niek?), Clara, Maaike (ik geniet nog altijd van je directheid), Dahlia 

(jouww achternaam zal voor mij altijd onuitspreekbaar blijven) en de nieuwe lichting 

Anjaa en Saskia. Marnix (opper Vasculist en eeuwige optimist) waar hoor ji j nou bij? 

Kamergenoten:: Allereerst Pernette (eindelijk je geluk gevonden) en Saskia (snelle 

promovendus).. Toen deze twee weggingen naar een kamer met uitzicht, kwam en ging 
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Daann (ik hoop dat je een nog grotere boot gaat maken) en later Roel (paranimf) en 

Tymenn (nieuwe stollingsarts) zodat het trio weer compleet was. De discussies over 

onderzoekk en het bijpraten over de nieuwe zaken die gebeurden in het leven hebben mij 

zeerr veel goed gedaan. 

Anderee promovendi bij de Vasculaire Geneeskunde: Angelique en Greetje, 

(voorgangerss in het promoveren), Sanne (film koning), Marjel (we moeten nodig weer 

eenss een hapje gaan doen), Kees, Radjesh, Melchior, Emily, Jessica, Max, Raaj, Rakesh 

(dankk voor het overnemen van mijn poli). 

Promovendii  daar buiten: Matthijs (succes in Engeland, maar volgens mij dwing ji j je 

gelukk zelf af), Arno (promoveren en trouwen het houdt niet op). 

Dee mensen waar ik stolling en later lipiden van heb geleerd: Rianne (ik hoop datje 

hett naar je zin hebt in je nieuwe leven), Saskia (waar haal ji j toch al die tijd vandaan?) 

Erikk (altijd enthousiast en in voor nieuwe dingen), Mieke en ten slotte Marcel (van jou 

leerr ik nu ook de Interne Geneeskunde zelf)-

Dann belangrijke personen voor de gezelligheid en het stroomlijnen van onderzoek, 

dee TRAILNURSES. Allemaal bedankt, een speciale vermelding toch voor Liesbeth 

(hardee werker) en Trees. 

Hett Vaatcentrum: De vaatlaboranten (oud en nieuw), Johan, Diane, Ineke, Leo en de 

promovendi:: Jurgen (toch nog in opleiding, ik moet ons gezamenlijke stuk toch eens 

opschrijven)) en Steven (jij wordt een heel goede psychiater). 

Laboratoriumm voor Experimentele Inwendige Geneeskunde: Iedereen bedankt! Een 

aantall  wil ik er noemen. Om te beginnen "de groep van Pieter", Arnold, Benien (nog 

steedss kom je wel eens een doosje met je naam erop tegen, we moeten toch echt weer 

eenss afspreken), Janneke, Hanneke, Janine, Willeke, Saskia (met je onuitputtelijke 

paratee kennis), Dirkje (succes met het zeer jaar 2004), Lois, Sjoukje, Martijn, Hugo en 

Maarten.. Sander, Henri V., Cathrien, Tom, Jantine, Silvia, Henri B. bedankt voor het 

opnemenn van de telefoon, ik waardeer het zeer dat ik niet vaak wordt uitgescholden. 

Eenn speciale vermelding voor de analisten waar ik tijdens mijn onderzoek mee te 

makenn heb gehad: Angelique en Esther (wij kennen elkaar nog van de Gl tijd en ik 

hoopp dat dit nog een aantal jaren extra mag zijn) en natuurlijk ook Hella. Jullie staan 

altijdd klaar, zelfs voor een arts, dank daarvoor. 

Ikk ben mijn laboratorium werkzaamheden begonnen op Gl op een deel van wat later 

zouu worden het Laboratorium voor Vasculaire Geneeskunde in de eerste jaren geleidt 

doorr Bram van de Ende en later door Joost Meijers (klopt de naam van het lab nou?). 
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Uitt deze tijd zijn een aantal mensen overgebleven waar we nog steeds af en toe naar de 

Zottee gaan (wanneer gaan we nou eens allemaal Rochefort 10 drinken?) en nu ook wel 

eenss een ander etablissement en natuurlijke Paleyrac: Anke, Karin, Stefan, Alinda, 

Jeroenn en Inge. Ik wil even de aandacht vestigen op twee personen: Jorge (ik wil niet 

meerr met je mee naar Ajax) en natuurlijk Jan (toch de mooiste vrouw van het lab). 

Eenn groot deel van de tijd heb ik doorgebracht op de ATAL en Trombosedienst 

Leidenn in mijn zoektocht naar patiënten, alle mensen die mij daar gastvrijheid en koffie 

hebbenn gegeven en geholpen met het aanschrijven van de patiënten mijn dank is groot 

enn ik hoop nog veel succes en waarschijnlijk spreken we elkaar nog wel eens. 

Eenn studie is niet tot een volledig einde is gekomen maar toch wil ik iedereen die 

zichh voor deze studie (de FACTORS-studie, zoals deze studie heette) heeft ingezet 

bedanken.. Cardiologen (in het bijzonder Rob de Winter), arts-assistenten en 

verpleegkundigenn van de afdeling cardiologie op het AMC, inwendige geneeskunde 

vann het Slotervaart Ziekenhuis en de cardiologen van Ziekenhuis Amstelveen. 

Dann de beste paarden van stal lieve vrienden ik heb julli e een beetje boel 

verwaarloosdd en wil dat in de komende tijd weer goed maken: Minse (wanneer gaan we 

naarr Australië?), Gerben (volgend jaar weer skiën?), Wanda (nu jij!!) , Daan de W (je 

wordtt vast een goede vader), Arjan (wanneer kom je weer naar de bewoonde wereld?) 

enn Maarten-Paul (eindelijk dan chirurgie en succes met het afronden van je promotie) 

Tenn slotte, lieve Carina, je hebt mijn stellingen gehaald. Ik denk dat dat genoeg zegt. 
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