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Dankwoord d 

Opp deze laatste bladzijde wil ik graag iedereen bedanken die een bijdrage 

heeftt geleverd aan het tot stand komen van dit proefschrift. 

Nuu zou ik klaar kunnen zijn, maar ik wil mij nergens makkelijk van af maken, 

duss vooruit dan maar, in chronologische volgorde. 

Alss eerste zou ik mijn ouders willen bedanken voor de liefdevolle omgeving 

waarinn ik ben opgegroeid. Zij hebben mij vertrouwen, vrijheid en ruimte 

gegevenn om mij te ontwikkelen en mij te vormen tot de mens die ik nu ben. 

Voorall mijn vader heeft mij geleerd respect te hebben voor de persoonlijkheid 

vann anderen, ook al is die anders dan je gewend bent. Hij heeft mij 

gestimuleerdd door te gaan met mijn werk in het ziekenhuis toen ik in april 1997 

caféé Eijlders overnam en mij daarin ook daadwerkelijk gesteund door de 

dagelijksee beslommeringen in het bedrijf van mij over te nemen. Helaas heeft 

hijj niet meer mogen meemaken dat ik het proefschrift ook echt ben gaan 

schrijven. . 

Mijnn oma bedank ik, omdat zij mij als elf jarig meisje heeft meegenomen naar 

hett laboratorium van een internist op de Koninginneweg in Amsterdam. Het 

laboratoriumm en de vrouwen die daar werkten maakten zo een indruk op mij, 

datt ik gelijk wist dat ik ook analiste wilde worden. Zij heeft mij zo, zonder dat 

zee zich er van bewust was, in aanraking gebracht met het analistenvak. 

Dee zeer geordende praktijkleraar analytische chemie (er mocht geen 

overbodigg papiertje op tafel liggen) bedank ik voor het inhameren van de 

grondbeginselenn van analytisch werken. 

Dann komt Marianne, die ik na de middelbare school op de laboratoriumschool 

weerr tegenkwam. Zij vertelde enthousiast over het gezellige lab bij de afdeling 

cardiologiee in het Wilhelmina Gasthuis. Er waren al twee volontair analisten, 

maarr na een gesprek met dr. Willebrands mocht ik als derde leerling op het 

labb van de cardiologie komen werken. Marianne, bedankt voor meer dan dertig 

jaarr vriendschap door dik en dun, dat wij al die tijd ook nog collega's waren 

maaktt die vriendschap nog specialer. Nog steeds kan ik een beroep op je 

doenn als ik hulp nodig heb bij mijn experimenten. Het is geen keuze maar een 

natuurlijkee vanzelfspekendheid dat jij een van mijn paranimfen bent. 

Ikk dank dr. Willebrands (postuum) voor mijn opleiding in de klinische chemie. 

Hijj heeft mij als een strenge vader geleerd nooit te knoeien in getallen 
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(doorstrepenn en opnieuw opschrijven), hoe met kwaliteitscontrole om te gaan 

enn getallen pas door te geven als je er voor honderd procent achter staat. 

Prof.dr.. van der Helm en dr. Elly Hische (postuum) van het laboratorium 

neurologiee en psychiatrie van het Wilhelmina Gasthuis dank ik voor de 

gelegenheidd die ze mij gegeven hebben de HBO-B research-opleiding op hun 

laboratoriumm te doen. Zij bevorderden mij op mijn vierentwintigste tot 

hoofdanalistee van het routine-laboratorium en voor dat toen in mij gestelde 

vertrouwenn ben ik nog altijd dankbaar. Zij hebben mij tevens gestimuleerd de 

onderzoeksrichtingg in te gaan. 

Tantee Beel en mijn zus Cobi dank ik voor het feit, dat zij er samen met mijn 

moederr altijd waren om Anouck, Guido en later Joan op te vangen. Als ik les 

gingg geven op de analistenschool in het O.L.V.G. of als ik zo nodig weer een 

cursuss moest volgen, kon ik op hen rekenen. 

Professorr Wiersinga, beste Wilmar. Jij belde mij op een zondagavond begin 

januarii 1983. Je vertelde datje subsidie had gekregen van de Nederlandse 

Hartstichtingg en dat je op zoek was naar een research-analiste en via via bij 

mijj terecht was gekomen. Maandag 17 januari 1983 deed ik mijn eerste 

amiodarone-experiment.. Ik dank jou voor alles wat ik in die jaren van je 

geleerdd heb. Je nooit aflatende belangstelling voor het werk en de persoon 

achterr het werk maken het prettig om voor je te werken. Jij hebt mij de 

gelegenheidd gegeven zelfstandig met het amiodarone-onderzoek door te gaan 

enn je hebt mij gestimuleerd te gaan schrijven. Ik zei: "Dat kan ik niet". Jij zei: 

"Beginn maar, ik help je wel". Ik heb het als een plezier en een groot voorrecht 

ervarenn dit proefschrift onder jouw supervisie te mogen schrijven. 

Ronniee Hartong, ik kon al een beetje koken, maar jij hebt mij echt in "de 

keukenn van het onderzoek" laten kijken. In de jaren dat ik samen met jou en 

Margreett werkte aan het amiodarone-onderzoek, heb ik veel van je geleerd en 

wee hadden het ook nog heel gezellig. Samen met Margreet was ik jouw 

paranimf.. Dank je dat je vanuit Madrid naar Amsterdam wilt komen om nu mijn 

paranimff te zijn. 

Doctorr Bakker, beste Onno. Ik dank je voor je samenwerking, voor je hulp bij 

hett schrijven van de artikelen, voor je originele en slimme ideeën, en voor je 

gezelschapp tijdens de interessante en inspirerende Keystone meetings in 

Amerika. . 
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Doctorr Boelen, lieve Anita. Fijn dat je weer terug bent, na een paar jaar RIVM. 

Jee doortastende en efficiënte manier van aanpakken maken het prettig met je 

samenn te werken en met je te overleggen. Ik dank je voor je interesse in mijn 

werk,, in mijn persoonlijke leven en voor al het mooie uitje eigen leven. 

Doctorr Ackermans, lieve Mariëtte. Ik dank je voor de computerinstructies toen 

ikk nog digibeet was en voor menig uurtje geklets over de gebeurtenissen in 

onzee families. 

Proff de Vijlder, beste Jan. Ik dank jou voor je enthousiasme, je adviezen en de 

jarenlangee interesse in mijn werk. Carry en de mensen van de afdeling 

kinderendocrinologiee dank ik voor de literatuur en research-besprekingen op 

maandagochtend,, die ik een aantal jaren bezocht heb. 

Hartelijkk dank aan Erik Endert, llonka en alle collega's van het 

endocrinologischh laboratorium voor het meten van de schildklierhormonen in 

hett plasma van de proefdieren en voor de collegialiteit in de afgelopen 20 jaar. 

Allee collega's, te veel om op te noemen, maar een paar oudgedienden wil ik 

niett overslaan. Margreet en Nel, ik dank jullie voor de samenwerking in de 

eerstee jaren. Wayne, Theo, Henk en Louis, als ik jullie iets vraag komt het in 

ordee (nog steeds). Ruud, Marja, Marjo, Arja en Henny, altijd fijn om een 

praatjee met jullie te maken. 

Dankk aan allen, die de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan het mooiste 

uurtjee van de week, onze wekelijkse research-bespreking op dinsdag 

(aanwezigheidd heeft de hoogste prioriteit). Mark, Eric, Jantien, Bente, Thea, 

Anneke,, Nathalie en alle anderen, bedankt voor jullie bijdragen aan de 

discussiess over mijn werk. 

Iris,, jou moet ik toch apart noemen. Door je speciale positie (opleiding tot 

internistt en promotie-onderzoek) kwam je met regelmaat voor langere tijd 

terugg op het lab. In die periode heb ik veranderingen in je leven van dichtbij 

mogenmogen meemaken. Het was mij een genoegen laatst op je prachtige dochter 

tete mogen passen. 

Marga,, ik dank jou voor je hulp bij het maken van tabellen, dia's en andere 

zakenn waar ik niet alleen uitkwam. Het is altijd leuk om bij jou en Renee op het 

secretariaatt langs te gaan. 

Verderr dank ik alle AIO's en studenten, die het voor Marianne en mij makkelijk 

makenn ons jong te blijven voelen. 
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Daphne,, Leon en Behrouz, jullie gingen mij voor op de weg die naar promotie 

leidt.. Met al die verschillende persoonlijkheden en de geregelde aanwezigheid 

vann gasten viel het soms niet mee in het oude (te) kleine lab. Ik dank jullie 

voorr jullie positieve instelling, collegialiteit en gezelligheid (ook tijdens de 

congressen).. Succes in jullie verdere loopbaan. 

Joan,, heerlijk om een jonge energieke collega te hebben, die "alles" weet van 

PCRen.. We werken nog niet zo lang samen, maar het voelt wel heel 

vertrouwd.. Ik dank je voor je kritische inbreng, je mee-leven bij de 

experimenten,, je hulp als het nodig is en je prettige aanwezigheid in het lab en 

opp onze kamer. 

Alss alles dan geschreven is moet het document nog worden klaargemaakt 

voorr de drukker. Ik wil Roos hartelijk bedanken voor het vele vele werk dat ze 

verrichtt heeft om het boekje er zo prachtig uit te laten zien en voor haar 

correctiess in de Nederlandse teksten. 

Gerda,, dank je voor het minutieus vergelijken van mijn files met de gedrukte 

artikelen. . 

Ikk dank Ben Kanters voor het prachtige schilderij van de Januskop, dat hij 

speciaall voor mij geschilderd heeft. 

Pascal,, bedankt voor het digitaliseren van de Januskop. 

Eenn cafébedrijf leiden en tegelijkertijd een proefschrift schrijven is eigenlijk 

gekkenwerk.. Dat het toch gelukt is, is ook omdat ik Eijlders in vertrouwde 

handenn kan achter laten. Dank aan de avondmannen Bart, Mischa, Patrick, 

Ronn en Roy, en de middagdienst Daan, Dick van Tongeren en (kleine) Dick. Ik 

dankk Patrick voor de dingen, die hij mij uit handen neemt in de dagelijkse 

leidingg van het bedrijf. 

Lievee Anouck, Guido en Joan. Door mijn drukke leven was ik er vaak niet voor 

jullie.. Hoe dan ook, jullie hebben je ontwikkeld tot prachtige, zelfstandige jonge 

mensen.. Ik ben heel blij met jullie. 

Zoalss het hoort als laatste Pietje. Je te bedanken voor je steun tijdens het 

schrijvenn van het proefschrift zou hypocriet zijn, en daar hebben we allebei 

eenn hekel aan. Ik wil je wel bedanken voor het gestand houden van de enige 

belofte,, die je mij ooit gedaan hebt, meer dan twintig jaar geleden: 

"Geenn dag zal hetzelfde zijn". 
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