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DANKWOORD D 

Zoalss reeds vaak door anderen aangehaald, maar daarom niet minder welgemeend, heb ik dit 
proefschriftt natuurlijk niet alleen geschreven. In de allereerste plaats wil ik alle patiënten die 
lijdenn aan de oogziekte van Graves' danken dat ze altijd bereid zijn mee te werken aan onder-
zoeken,, ook weer bij de tot standkoming van dit proefschrift. Juist als het nog maar de vraag 
iss of men er zelf iets mee opschiet, maar met name mogelijk toekomstige generaties patiënten, 
iss het zo bijzonder dat mensen dit doen. Hulde hiervoor en dank! 
Mij nn promotor, Prof. Dr W.M. Wiersinga, beste Wilmar, ik ben je veel dank verschuldigd. 
Toenn ik kwam vragen of ik diabetesonderzoek bij je mocht komen doen, heb je me enthou-
siastt weten te maken voor schildklieronderzoek. Je bent een gedegen, gedreven wetenschap-
perr en daarnaast een buitengewoon goede clinicus en opleider. Ik heb dan ook op alle fronten 
ergg veel van je geleerd, zelfs grafieken uittekenen met potlood en papier. Ik ben je erkentelijk 
voorr het mij bijbrengen van een kritisch wetenschappelijk houding en een gedegen klinische 
opleiding.. Mij n copromotor, Dr M.F. Prummel, beste Mark, origineel is een woord dat jou 
buitengewoonn goed typeert. Jouw originaliteit heeft onder andere aan de wieg van dit boekje 
gestaan.. Dank voor alle discussies en je kritische kijk op resultaten. Eric Fliers, beste Eric, altijd 
steunn en toeverlaat als het op patiëntenvraagstukken aankomt en briljante wetenschappelijke 
ideeën.. Ik ben erg blij met je inbreng op beide fronten de afgelopen jaren. Onno Bakker, 
bestee Onno, in den beginne was er.... In een lab had ik dan wel gewerkt, maar ervaring met 
dee meeste moleculair biologische technieken ontbeerde ik als dokter natuurlijk volkomen. 
Mett alle geduld heb je me mijn eigen fouten laten maken en hielp je me weer op het juiste 
spoor,, als alles tegen zat. Inmiddels ken ik vrijwel alle pitfalls van de quantitatieve PCR. Anita 
Boelen,, lieve Anita, eerst was je er nog als AIO, vervolgens heb ik je een paar jaar gemist, maar 
kwamm je gelukkig terug als staflid. Weetje nog ons Keystone congres? Buiten zwemmen bij 
-200 graden. Ik zal onze wetenschappelijke discussies missen, maar ook alle andere kletspraat, 
gelukkigg wonen we niet ver bij elkaar vandaan. De AI O's die me voor zijn gegaan; Leon, deze 
DNGG heb ik WEL  gehaald! Behrouz, ik dacht dat ik chaotisch was.... Daphne, bijna moeder, 
ikk hoop datje net zo gaat genieten als ik dagelijks doe. Ik ben blij datje niet naar Amerika 
bentt vertrokken. De andere AIO's van de AI O kamer; Ciska, Simone, Erwin, José en Han-
neke,, allen inmiddels al korter of langer doctor, het was goed toeven in onze vissenkom. Erik 
Endert,, een KLINISCH chemicus, altijd bereid nog wat 'vreemde' testen te doen ten behoeve 
vann een patiënt. Dank voor alles en de gastvrijheid op je lab. Mariëtte Ackermans, dank voor je 
inbrengg op de research bespreking. All e medewerkers van het laboratorium voor Endocrinolo-
giee & Metabolisme wil ik danken voor alle hulp de afgelopen 12 jaar, zoals centrifuges voor de 
nachtt uitlenen ten behoeve van rattenproeven. Ruud, het is me gelukt, ik heb de stralingscur-
suss niet gedaan! De andere stafleden en fellows van de afdeling Endocrinologie & Metabolisme 
will  ik danken voor de fijne samenwerking. Aangezien ik zo lang heb rondgelopen is de lijst 
lang,, in de hoop niemand te vergeten; Rick, Rob, Ria, Theo, Noortje, Alberto, Hazra, Frits, 
Mireill ee en Silvia, Hans Sauerwein en Hans de Vries. Drie mensen wil ik in het bijzonder noe-
men.. Martin Gerding, je hebt me begeleid tijdens mijn allereerste schreden op het pad van de 
Graves'oftalmopathiee en me geleerd de 'combi'spreekuren te draaien na een spoedcursus, dank 
voorr alles. Bob Michels, superklinicus, al vanaf de zaterdagochtenden tijdens mijn co-schap 
Interne,, en later tijdens mijn opleiding. Ik heb heel veel van je geleerd, waar ik nu dagelijks 
profijtt van heb, dank. En Nathalie, ik ben vereerd datje mijn paranimf wil t zijn, het laatste 
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jaarr samen met jou in een kamer was geweldig, veel gelachen en samen de toekomst onder de 
loepp genomen. Veel succes in Purmerend, lekker dezelfde regio! Dan zijn er veel anderen die 
ikk dank verschuldigd ben. Marga, ik heb veel kopjes koffie gedronken, zittend op het krukje 
naastt je bureau en wachtende... Het was altijd goed toeven daar. Martine, topper! Jammer dat 
j ee niet in Utrecht werkt. En dan Jolien, Anneke, Lars alle studenten, de AIO's van de metabole 
groep.. Mij n opleiders in de Inwendige Geneeskunde wil ik danken voor een degelijke oplei-
ding.. Prof. Dr L. Arisz, dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Prof. Dr E. Briët, Prof. 
Drr P. Speelman, Prof. Dr M.M. Levi en Prof. Dr J. Hoekstra. De afdeling Oogheelkunde, 
Lelioo Baldeschi en Peerooz Saeed, altijd bereid op onmogelijke tijden te opereren. Het was 
fijnfijn  samenwerken met jullie. All e arts assistenten van de afdeling oogheelkunde van de laatste 
100 jaar, die altijd weer bereid waren alle extra onderzoeken nodig voor trial C aan te vragen 
enn te doen. De verpleegkundigen en baliemedewerkers van H7N en de poli oogheelkunde 
enn Ineke Ompi. Prof. Dr Maarten Mourits, weer terug op het nest. Ronnie Asruf, van het 
internee archief die het onmogelijke mogelijk maakte, namelijk ALL E oude statussen terugvin-
den.. All e overige medewerkers van A2 en met name zusterpost 2, de gezelligste! 
Dee leden van de promotiecommissie Prof. Dr R.J.M, ten Berge, Prof. Dr H. Drexhage, Prof. 
Drr C.C. Koning, Prof. Dr M.M. Levi, Prof. Dr M.P. Mourits en Prof. Dr J.M. de Vijlder 
dankk ik voor het aandachtig lezen van het manuscript. 

Mij nn vriendinnen, Roos, Iris, Willemijn, Leonie en Gomp, voor alles en nog veel meer. Ik 
belooff  dat ik julli e niet meer zal verwaarlozen, nu het boekje eindelijk af is... Iris, behalve dat 
wee elkaar inmiddels een heel half leven kennen met alle ups en downs, ben ik ook heel blij 
datt ji j niet alleen mijn getuige wilde zijn, maar ook mijn paranimf! Henry en Dorien, met de 
22 Irissen een oud eetclubje, hopelijk nog heel veel jaar. Koen, kom op! Nu weer tijd om bij 
tee praten. All e andere vrienden en kennissen. Mij n schoonouders, Carla en Jaap, altijd belang-
stellendd en altijd bereid op de onmogelijkste tijden op Leonora te passen. Nicole en Joost, nu 
ji jj  nog Nicole! 

Mij nn zusjes, Eugenie en Charlotte, het enige jammere is dat julli e zo ver weg wonen, maar 
gelukkigg zijn er moderne communicatiemiddelen. 
Mij nn ouders wil ik danken voor hun nimmeraflatende steun, het is nu echt af... 
Jaapp Willem, elke dag 1000 en één leuke dingen doen, dat wil ik! ae3! Naast alles anders heb je 
eenn schitterende lay out en omslag verzorgd, dank. En dan nog ons meisje, Leonora het zon-
netjee in huis. 
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