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Dankwoord d 

Hett heeft allemaal even geduurd, maar nu is het zover. Veel mensen hebben de afgelo-
penn jaren hun medewerking verleend aan het tot stand komen van dit proefschrift of 
geinformeerdd naar de voortgang. ("Wanneer gay// nu promoveren?") 
Eenn aantal van hen wil ik hier persoonlijk bedanken. 

Bovenaann staan mijn liefste Ineke, Marte en Stijn (sinds kort), omdat julli e het meest 
dierbaree zijn dat ik heb. Ineke, je hebt zo mogelijk nog meer dan ik de constante druk 
vann dit proefschrift gevoeld. Mede dankzij jouw steun en vasthoudendheid is het nu af. 
Marte,, de computer is nu helemaal vrij voor PB Beer. 

Prof.. dr. M.J.H.M. Jacobs, beste Michael. Gelukkig is jouw vertrek naar Maastricht geen 
belemmeringg geweest voor het voltooien van dit proefschrift, in tegendeel. Ik dank je 
zeerr voor het feit dat je op het moment dat promoveren verder weg leek dan ooit, met 
dee voor jou kenmerkende voortvarendheid heb doorgepakt. 

Dr.. D.A. Legemate, beste Dink. Jouw rol als co-promotor ging veel verder dan dat. Ik 
vindd het daarom jammer dat ik niet je eerste promovendus kan zijn. Toen ik na mijn tijd 
bijj  de klinische epidemiologie met mijn opleiding tot chirurg begon en wij samen dit 
projektt aangingen vond je die epidemiologie zeer interessant maar met praktisch genoeg. 
Nuu mijn opleiding bijna is afgerond en ik van epidemioloog inderdaad praktischer ben 
gewordenn lijk jij de tegengestelde weg te volgen. Ik ben benieuwd waar onze hernieuwde 
samenwerkingg toe zal leiden. 

Paranimfenn Johan van Gurp en Henk de Vos. Zonder julli e enthousiasme en inzet voor 
cruralee duplex scanning was dit onderzoek nooit van de grond gekomen. Ik ben ver-
heugdd dat julli e me nog een keer terzijde willen staan. Henk, met jouw tip die ik moest 
gevenn tijdens onderwijs aan laboranten in opleiding ("crurale duplex, begin er nooit 
aan")) kan ik het helaas niet eens zijn. Zonder iemand tekort te willen doen wil ik van 
allee andere (ex)medewerkers van het Vaatcentrum speciaal Amanda bedanken voor haar 
betrokkenheidd bij en coördinatie van de klinische studies. 

Prof.. dr. J.A. Reekers, beste Jim, magiër met voerdraden en ballonnen. Ik dank jou en je 
medewerkerss voor de perfecte angio's en de levendige discussies over de beste diagnos-
tiektiek en behandeling van perifeer vaatlijden ("wacht maar op de MRA" en "waarom 
krijgenn ze niet allemaal eerst een PTA, is maar 20 minuten werk?"). 

Dee vaatchirurgen Niek Koedam, Steven van Sterkenburg, Mirza Idu, Cees Kox en Ron 
Balmm wil ik bedanken voor de aanmelding van patiënten voor het onderzoek en deel-
namee aan de interobserver studie. Beste Ron, het getuigt van eigenzinnigheid om tij -
denss de operatie vol te houden dat de arteria peronea echt geoccludeerd is terwijl hij op 
dee duplex toch duidelijk open was. 



Dee hooggeleerden Büller, Eikelboom, Gouma, Lameris en Rauwerda ben ik zeer erken-
telijkk voor hun bereidheid zitting te nemen in de promotiecomissie. Prof. Schroeder, I 
amm honoured that you wanted to be part of the PhD thesis committee. 

Dr.. J.G. Kromhout, beste Jan. Hoewel patiëntenzorg een feitelijke samenwerking op 
wetenschappelijkk gebied vrijwel altijd in de weg stond (jouw richtlijnenprojekt stond 
aann de basis van dit proefschrift) klinkt jouw visie denk ik wel in dit proefschrift door. 
Ikk vond het bijzonder om in Apeldoorn van je te kunnen leren. Dennis den Hartog, met 
jouu heb ik wel (met zeer veel plezier) honderden zeer wetenschappelijke artikelen kun-
nenn doornemen die na het urenlang pijnigen van elektronische zoekmachines boven 
waterr waren gekomen. Het doet me deugd dat we vakbroeders worden. 

Prof.. dr. H. Obertop. Ik ben u erkentelijk voor het feit dat u van meet af aan enthou-
siastt was voor mijn onderzoek en mij de mogelijkheid gaf om mijn, door u gesuper-
viseerde,, opleiding regelmatig hiervoor te onderbreken. 

Onderzoekerss van G4. Els, Yolande, Nikola, Luciênne, Bart, Peter, Johanna, Djemilla 
enn Sven. Jullie hebben me allemaal rechts ingehaald tijdens onze gezamenlijke reis naar 
hett doctoraat. Dank voor julli e welkome afleiding tijdens de computeruurtjes en de niet 
aflatendee interesse naar mijn vorderingen op wetenschappelijk gebied. 

Hoewell  mijn jaren op de Klinische Epidemiologie & Biostatistiek al weer ver achter me 
liggenn lijk t het elke keer dat ikk er terug kom nog maar kort geleden. Met Noor van de 
Bosch,, Corianne de Borgie, Gerrit-Jan Weverling, Martin Prins, Patrick Bossuyt, Rob de 
Haan,, Jeroen Lijmer en Hans Reitsma heb ik daar een geweldige tijd gehad. In het 
bijzonderr wil ik mijn oud kamergenoten Ben-Willem Mol en Maruschka Merkus be-
dankenn voor een wel heel speciale chemie. 

Frankk Krielaart en Auke Post, naast onze langdurige goede vriendschap was ook julli e 
steunn bij de opmaak van het proefschrift onontbeerlijk. 

Tenn slotte wil ik de commissie Richtlijnen van het AMC en de donateurs aan de Hart-
stichtingg danken voor de financiële middelen die dit onderzoek mogelijk maakten en 
evenzeerr alle patiënten die aan de klinische studies deelnamen. 


