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Dankwoord d 

Ett zijn twee manieren om een dankwoord te schrijven: kort en bondig of uitgebreid. 

Zoveell  mensen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming 

vann dit proefschrift, dat hier alleen een uitgebreid dankwoord past 

Allereerstt wil ik alle kinderen en ouders die hebben deelgenomen aan onze studies 

dankenn voor hun inzet. Zonder hun medewerking is het niet mogelijk patiënt-

gebondenn onderzoek te doen. 

Dann zijn er mijn beide promotoren, Prof. dr. JJ.P. Kastelein en Prof. dr. H.S.A. 

Heymans.. Beste John, begonnen als mijn co-promotor en op het moment suprème 

mijnn promotor, mooier kan het niet. Promoveren in 3 jaar kan alleen bij een promotor 

zoalss jij . Met alleen zelf hard werken was dit me nooit gelukt. De snelheid waarmee 

jijj  stukken nakijkt en van constructief commentaar voorziet is werkelijk uniek. 

Daarbijj  is de sfeer in jouw lipidengroep geweldig en dat is natuurlijk ook niet voor 

niets.. Beste Hugo, twee jaar geleden gaf je mij je vertrouwen door me een opleidings-

plaatss kindergeneeskunde binnen het Emma Kinderziekenhuis aan te bieden. 

Daarmeee werd voor mij een droom werkelijkheid. Het heeft me een geweldige 

stimulanss gegeven de afgelopen jaren, want kinderarts worden blijf t natuurlijk mijn 

uiteindelijkk doel. Ik ben blij dat ik daar nu aan kan gaan beginnen onder jouw 

bezielendee leiding. 

Mij nn co-promotoren Dr. H.D. Bakker en Prof. dr. H.R. Büller. Beste Henk, jij 

wass het die mij in het vierde jaar van mijn geneeskundestudie enthousiast maakte 

voorr de kindergeneeskunde en uiteindelijk mijn keuze daarvoor heeft bevestigd. 

Steedss was jij weer dat duwtje in de rug. Heel veel dank voor je vertrouwen en 

ondersteuningg van de afgelopen jaren. Beste Harry, onder jouw leiding floreert de 

afdelingg Vasculaire Geneeskunde. Ook ik heb daar de vruchten van mogen 

plukken.. Veel dank daarvoor. 

Dee leden van de promotiecommissie dank ik voor het beoordelen van mijn 

proefschriftt en voor hun aanwezigheid op deze voor mij zo belangrijke dag. 

All ee kinderartsen wil ik danken voor hun verwijzingen naar onze kinder-

lipidenpolikliniek,, waardoor we in staat zijn om onderzoek te verrichten naar 

kinderenn met familiaire hypercholesterolemie. 

II  want to thank all the co-workers of Merck Sharp & Dohme in the Netherlands 

andd Merck in the USA, who were involved in the Zink-study, for their support during 

thee last 3 years. Cari Blom en Pauline Pasman, jullie hebben me wegwijs gemaakt in 

dee wereld van 'Good Clinical Practice'; dank voor de prettige samenwerking. 

All ee co-auteurs wil ik danken voor hun bijdragen. Bob Last en Martha Grootenhuis, 

eenn olijk psychologisch duo; Monika en ik hebben veel plezier beleefd aan onze 
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meetingss waarin we hebben gelachen en veel hebben geleerd over jullie vak. Monika 

Kerckhoffs,, dank voor je enthousiaste bijdrage en veel succes met je co-schappen. 

All ee stafleden en collega-promovendi en medewerkers van de Vasculaire 

Geneeskundee wil ik danken voor de prettige samenwerking. Een aantal wil ik graag 

bijj  naam noemen. Erik Stroes, anderhalf jaar geleden kwam jij de afdeling Vasculaire 

Geneeskundee versterken. Voor mij ben je een enorme motiverende kracht geweest. 

Jouww ongeremde enthousiasme werkt aanstekelijk; zie hier het resultaat. Altij d had 

jijj  even tijd om te brainstormen over nieuwe ideeën of gewoon even te vragen hoe 

hett gaat. Dat heb ik enorm gewaardeerd. Mieke Trip, dank voor al je steun en 

success op 19 december. Joep Defesche, dank voor je wetenschappelijke input en de 

velee koppen koffie in de Basilic. Bert Wiegman, hartelijk dank voor je stimulerende 

samenwerking.. Eric de Grooth, dank voor al je IMT-hulp. Barbara Hutten wil ik 

dankenn voor de statistische ondersteuning. Peter Lansberg, dank voor je feedback 

enn succes met het opsporen van alle FH patiënten. Maud Vissers, kamergenoot 

tijdenstijdens mijn laatste halfjaar, van jouw ervaring als nieuwbakken doctor heb ik veel 

geleerd.. Dank voor alle gezelligheid. En dan natuurlijk mijn collega-promovendi 

vann de lipidengroep: Pernette de Sauvage Nolting, spontane praatgraag, Angelique 

Jansen,, goudeerlijk bruidje, Greetje de Grooth, uiterst relaxt bruidje, Sanne van 

Wissen,, powerpoint-performer, Radjesh Bisoendial, vliegende roti-koning, Kees 

Hovingh,, mutatie-speurneus, Melchior Nierman, trotse vader en Sigrid Fouchier, 

lab-prinses.. Ik noem Stockholm en Salzburg en dan weten jullie genoeg, maar met 

namee ons verblijf in New York tijdens de WTC tragedie heeft voor mij duidelijk 

gemaaktt hoe goed de sfeer is in onze groep (ik ben nogal sfeergevoelig zoals jullie 

weten).. Ik zal de samenwerking en het samenzijn met jullie erg missen. 

Elss van Dongen en Marianna Veendorp dank voor al julli e administratieve 

ondersteuning.. All e analisten van het lab Gl wil ik danken voor hun belangrijke 

bijdragee aan de FH diagnostiek. 

Yvonnee en Karin en alle andere assistenten van wachtkamer 2 van de kinder-

polikliniek,, dank voor jullie ondersteuning op de lipidenpolikliniek. 

Hett gehele trialbureau vasculaire geneeskunde wil ik danken voor alle begeleiding 

bijj  de studies en de bijkomende kopjes thee. Met naam wil ik noemen de medewerkers 

aann de studies in dit proefschrift: Johan Gort, Jacqueline van Ouwerkerk, Linda 

Landman,, Trees Groenveld, Henriëtte Jagt, Patrick Rol en vanuit België: Jos op 't 

Roodt.. Zonder jullie enthousiasme zou het nooit zijn gelukt zoveel kinderen te 

motiverenn om mee te doen aan onze studies. De kinderen kwamen met plezier naar 

hett AMC omdat jullie er altijd weer iets bijzonders van wisten te maken. 
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Maartenn Biezenveld en Jessica Rodenburg, dank voor jullie hulp bij de inclusie 

vann de Zink-studie. Jessica, ik weet zeker dat je een geweldige tijd tegemoet gaat bij 

dee Vasculaire Geneeskunde en dat daar een prachtig proefschrift uit zal voortkomen; 

heell  veel succes hiermee. 

Mij nn onderzoekscollega's van de kindergeneeskunde wil ik danken voor de 

opbeurendee woorden in moeilijke tijden. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst met 

julli ee samen te werken. 

Mij nn paranimfen Pernette de Sauvage Nolting en Lonneke van de Poll-Franse. 

Lievee Pernette, begonnen als collega's en kamergenoten en nu op de eerste plaats 

vriendinnen.. We hebben lief en leed gedeeld de afgelopen jaren. Jij was een 

belangrijkee motiverende factor in de totstandkoming van dit proefschrift en daarom 

natuurlijkk mijn paranimf op deze mooie dag. Dank voor al je vrolijkheid. Lieve 

Lon,, vriendin sinds jaar en dag en getuige bij alle belangrijke life-events. De 

vanzelfsprekendheidd van onze vriendschap is iets wat ik dagelijks waardeer. Dank 

datt je er ook nu weer voor me staat. 

Lievee papa en mama, van jullie heb ik geleerd door te zetten, een eigenschap die me 

mett name de laatste maanden tijdens het voltooien van dit proefschrift goed van pas 

iss gekomen. Dank dat jullie altijd voor me klaar staan als dat nodig is. Ik hoop dat 

julli ee net zo trots op mij zijn als ik op jullie. 

Mij nn allerliefste Jan Jelle, jouw liefde en altijd stimulerende en relativerende kracht 

zijnn voor mij onmisbaar geworden en hebben mijn leven de afgelopen 4 jaar verrijkt. 

Samen,, en nu ook met onze Julian, gaan wij een spannende tijd tegemoet en daar 

kijkk ik erg naar uit Vanaf nu staat er Bouma achter mijn naam en daar ben ik trots op. 
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