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Dankwoord d 
Hett schrijven van dit proefschrift was een lange rit die niet altijd op 
souplessee werd gereden. Nu de eindstreep in zicht komt, is een dankwoord 
opp z'n plaats aan hen die mij de afgelopen vier jaar regelmatig uit de wind 
hebbenn gehouden. 

Prof.. dr. JJ.P. Kastelein. Beste John, jouw ervaring als begeleider, inspirator 
enn supervisor is onmisbaar geweest bij de totstandkoming van dit boekje. 
Dee gedrevenheid en visie waarmee je leiding geeft aan een inmiddels 
enormee onderzoeksgroep vind ik groots. Je hebt een haarscherpe gevoel 
voorr what's hot and what's not, je kent iedereen in het wereldje, en nog 
belangrijker:: iedereen kent jou. Een telefoontje (How are the kids?) of een 
mailtjee met de toevoeging "on behalf of John Kastelein" opent vele deuren 
inn de cardiovasculaire wereld. Ik heb erg veel gehad aan je begeleiding 
omdatt ik je altijd even kon aanschieten in de gang voor kort overleg, en 
omdat,, ondanks je drukke schema, ieder nieuw manuscript de volgende 
dagg alweer retour lag in mijn postvakje. Onze samenwerking is pas 
echtt goed op gang gekomen tijdens mijn verblijf in Cambridge toen we 
veelvuldigg telefonisch contact hadden over hoe we de cardiovasculaire arm 
vann de EPIC-Norfolk studie moesten vormgeven. Sindsdien is het overleg 
nogg intensiever geworden (je belt zelfs vanuit het zwembad in Las Vegas), 
enn ik ga ervanuit dat we de komende tijd op dezelfde weg doorgaan. 

Prof.. dr. RJ.G. Peters. Beste Ron, ik vind het een hele eer dat ik als eerste 
onderr jouw promotorschap mag promoveren. Ik denk dat het AMC 
mett jouw benoeming een uitstekende keuze heeft gemaakt. Ik wil je 
bedankenn voor het vertrouwen datje in mij hebt gesteld door me als net 
afgestudeerdee arts zonder veel onderzoekservaring aan te nemen voor een 
promotie-- en opleidingstraject. Ten tweede wil ik je bedanken voor het feit 
datjee me, na het afronden van het richtlij nen-proj eet, de tijd en vooral 
dee vrijheid hebt gegeven om te proberen in de resterende tijd alsnog een 
proefschriftt bij elkaar te schrijven. Ik heb veel bewondering voor je heldere 
manierr van denken, redeneren en uitleggen. Helaas was er de afgelopen 
jarenn door omstandigheden, en door die voortdurend afgaande pieper, vaak 
maarr weinig tijd om met je te kunnen overleggen. Desondanks heb ik veel 
vann je geleerd en ik hoop ook tijdens mijn klinische opleiding nog veel van 
jee te mogen leren. 

Prof.. K.T. Khaw. Dear Kay-Tee, few research collaborations have started 
underr better conditions than ours at the World Heart Federation Seminar 
inn Kerala, India. Our long discussions at that meeting have led to a research 
collaborationn which I think is quite remarkable. The research opportunities 
youu offered me as an inexperienced PhD student have been overwhelming, 
andd I want to thank you for allowing me to work with the EPIC-Norfolk 



dataa and materials which must have cost you blood, sweat and tears to 
collectt over the past ten years. In close collaboration with my home front in 
Amsterdam,, we have initiated research collaborations with some of the top 
centerss in the world, and designed an impressive case-control study which 
hass already led to several chapters in this thesis and wil l undoubtedly 
yieldd many more publications in the near future. In addition, I want to 
thankk you for your great hospitality during my initial visits to Cambridge 
andd in particular for your invitation to come and work in Cambridge the 
previouss winter. It has been a great honour and privilege for me to work 
inn Cambridge, and a great learning experience. Also, I want to take this 
opportunityy to thank the other EPIC investigators, Sheila, Nick and Nick 
(whatt an honour to work with a member of the Royal Society!), and all 
thee other people at Strangeways, including Robert, Joanna, Larissa, Steve, 
Shabina,, Trisha, Mei, and Manj. 

Dr.. J.W. Jukema. Beste Wouter, ik denk dat de ommekeer in mijn 
onderzoekk gekomen is door onze ontmoeting tijdens de European Society 
off  Cardiology 2001 in Stockholm. Vanaf dat moment is het onderzoek 
datt in dit boekje beschreven staat pas echt op gang gekomen , en onze 
samenwerkingg met de gegevens van de inmiddels legendarische REGRESS 
studiee heeft geleid tot een paar mooie hoofdstukken. Verder wil ik je 
natuurlijkk enorm bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen want de 
vanzelfsprekendheidd waarmee je mijn laatste halfjaar salaris uit de mouw 
schudde,, verbaast me nog steeds. Ik hoop ook de komende tijd nog veel met 
jee te mogen samenwerken. 

Prof.. dr. P.H. Reitsma. Beste Pieter, ook ji j bent onmisbaar geweest bij 
hett totstandkomen van dit boekje. Toen ik begin 2002 bij jou aanklopte 
omm te vragen of ik wat bepalingen mocht doen op jouw lab, heb je me 
bijzonderr gastvrij ontvangen en me alle mogelijkheden geboden. En ook 
toenn ik, na die eerste studie, met nieuwe plannen kwam kon ik altijd bij je 
binnenlopenn om je mening te vragen over een nieuw onderzoeksvoorstel, 
omm te overleggen, ofte brainstormen. Ik wil je daarom bedanken voor je 
enormee gastvrijheid en voor al je goede adviezen en ideeën. 

Prof.. dr. A.H. Zwinderman. Beste Koos, hoewel je niet bij veel hoofdstukken 
inn dit boekje direct betrokken bent geweest, was je voor mij de afgelopen 
twintigg jaar wel onmisbaar als vraagbaak. We hebben veel samengewerkt 
aann artikelen die niet in dit boekje zijn opgenomen, en ook aan projecten 
diee in de nabije toekomst zullen leiden tot publicaties. Heel veel heb 
ikk geleerd van de feilloze manier waarop ji j met complexe statistische 
problemenn kunt omgaan. Als ik in een paar woorden mijn praktische 
klinischee vraag heb geschetst, kun ji j dat feilloos terugbrengen tot een 
statischee formule die vervolgens met de marker op het whiteboard wordt 
uitgewerkt.. En als dan uit de logaritme van formule A de likelihood van B 
volgt,, kun je me dat weer haarfijn uitleggen in bewoordingen die voor deze 



eenvoudigee dokter te begrijpen zijn. Na zo'n uitlegsessie krijg ik af en toe 
hett idee dat ik wat van statistiek begin te begrijpen. 

Prof.. dr. CE. Hack. Beste Erik, onze samenwerking is pas erg laat in mijn 
promotie-tijdd tot stand gekomen. Aanvankelijk klopte ik aan om een 
routine-bepalingg op het CLB te mogen komen doen, en daarvoor heb je me 
ergg gastvrij onthaald. Maar toen ik eenmaal thuis was op het CLB, hebben 
wee nog regelmatig staan brainstormen over nieuwe ideëen en nog meer 
bepalingen.. Ik ben je erg dankbaar voor je gastvrijheid, en vooral voor alle 
mogelijkhedenn om steeds maar weer nieuwe bepalingen op te zetten in de 
EPIC-Norfolkk set. Ik denk dat het CLB je erg zal gaan missen. 

Dr.. JA. Kuivenhoven. Beste Kuif, hoewel je betrokken bent geweest bij 
slechtss een paar hoofdstukken in dit boekje, hebben we de afgelopen tijd 
ergg veel contact gehad. Ten eerste heb ik erg veel gehad aan onze discussies 
overr CETP en het HDL metabolisme; allebei onderwerpen waarmee ik 
pass tegen het einde van mijn onderzoek in aanraking ben gekomen. En 
tenn tweede wil ik je bedanken voor de grondigheid waarmee je mijn 
manuscriptenn doorzaagt en afkraakt. Ik weet zeker dat het opzetten van de 
volgendee serie EPIC-Norfolk bepalingen bij jou in uitstekende handen is. 

Prof.. dr. K.I. Lie, prof. dr. AAM . Wilde, prof. dr. JJ. Piek, prof. dr. M.M. Levi, 
prof.. dr. H.R. Büller. Hooggeleerde heren, julli e wil ik bedanken voor het 
leidingg geven aan de afdelingen Cardiologie en Vasculaire Geneeskunde 
vann het AMC; afdelingen waar ik de afgelopen jaren heb kunnen profiteren 
vann een uitstekend onderzoeksklimaat, en afdelingen waar ik de komende 
jarenn hoop te kunnen profiteren van een uitstekend opleidingsklimaat. 

Dee leden van mijn promotiecommissie, prof.dr. H.R. Büller, prof.dr. PA.F.M. 
Doevendans,, prof.dr. H. Pannekoek, dr. EJ.G. Sijbrands, prof.dr. AA.M. 
Wilde,, en prof.dr. A.H. Zwinderman, wil ik bedanken voor hun bereidheid 
zittingg te nemen in mijn promotie-commissie, en voor het kritisch 
doornemenn van dit manuscript. 

Inmiddelss dr. Moons en dr. Bijsterman, helaas heb ik het de laatste 
anderhalfjaarr zonder julli e moeten stellen. De Plavix-bal ligt inmiddels 
onderr een dikke laag stof in de hoek, maar het hooghoud-klassement hangt 
nogg steeds op de locker links boven. Helaas is er aan de koppositie niets 
meerr veranderd. Beste Arno, weinig mensen hebben tijdens hun promotie-
onderzoekk zoveel tegenslagen gehad als jij . Maar met eindeloos geduld, 
urenlangee telefoongesprekken (Nee hoor mevrouw, het middel is volstrekt 
veilig),, de nodige diplomatie en stapels gevulde koeken is het je uiteindelijk 
tochh gelukt een prachtig boekje af te leveren. Ik wil je met name bedanken 
voorr dee goedbedoelde en bemoedigende woorden waarmee je mij in mijn 
eerstee weken hebt aangemoedigd en gerustgesteld: "Dat onderzoek van jou 
wordtt nooit wat! Vergeet het maar! Dat wordt niets! Misschien had ik toen 



beterr naar je adviezen moeten luisteren. 
Bestee Niek, de man met de mooiste tweede naam van het AMC, zonder 
jouu waren mijn eerste drie promotie-jaren een stuk saaier geweest. Jij 
bentt altijd in staat om met een rake opmerking een saaie ochtend open 
tee breken. Ik heb genoten van je escapades op onderzoeksgebied (rebound 
thrombose,, het allerbelangrijkste ziektebeeld ter wereld; de inclusie van 
dee tweede patiënt in de HITS studie kan nu toch niet al te lang meer op 
zichh laten wachten), op fiscaal gebied (die blauwe envelop heb ik gewoon 
weggegooid),, en als Valentino Rossi (die 120 km-borden op de snelweg 
geldenn alleen voor auto's). En ook je nieuwste verhalen uit de kliniek zijn 
niett te versmaden (ik ben blij dat die duif op een humane manier aan zijn 
eindee is gekomen). Ik kijkk ernaar uit opnieuw collega van julli e te worden 
inn de kliniek. Beste Roeloffina, dank voor het gezelschap de afgelopen 
jaren.. Hoewel we wat betreft werkzaamheden niet veel met elkaar te 
makenn hebben gehad, konden we het altijd prima met elkaar vinden. Met 
namee wil ik je bedanken voor je hulp de afgelopen maanden bij de laatste 
voorbereidingen. . 

Hett doen van onderzoek op het grensvlak van Cardiologie en Vasculaire 
heeftt als voordeel dat het peloton collega's en ex-collega's enorm is geweest. 
Mett het risico dat ik iemand over het hoofd zie, wil ik toch een poging 
wagenn iedereen te bedanken voor de plezierige samenwerking: Tijmen, 
Kees,, Emily, Angelique, Greetje, Marije, Maaike, Jeroen, Roel, Radjesh, Gijs, 
Anouk,, Joris, Mare, Fons, Marcello, Ivan, Clara, Melchior, Marnix, Saskia, 
Anja,, Victor, Patricia, Sanne, Raaj, Rakesh, Maud, Pernette, Max, Jessica, 
Dominique,, Wim, Sander, Michiel, Bart-Jan, Saskia, Jacobijne, Gerlind, Lea, 
Tanja,, Ayten, Steven, Martijn, Michiel, Niels, Igor, Nancy, Karin, Radha, 
Caroll  Ann, Joris, Jeroen, Willem, Pascalle, Dirkje, Saskia en Willeke. Verder 
gaatt mijn dank natuurlijk uit naar alle analisten die met eindeloos geduld 
bereidd zijn geweest de vragen van deze arts-op-heMab te beantwoorden, en 
inn het bijzonder naar Angelique en Esther op G2, en Anke en Gerard op het 
CLB.. Beste Els, Marianna, Regina, Anita en Piety. Heel veel dank voor julli e 
hulpp en ondersteuning tijdens de afgelopen vier jaar onderzoek, en vooral 
tijdenss de afgelopen paar maanden voorbereiding voor mijn promotie. 

Bestee ex-huisgenoten, dank voor julli e gezelligheid de afgelopen jaren. 
Floor,, Martijn (dank voor de super-professionele lay-out), Ref en Co, Femke, 
Frans,, Eefje en Tweefje, Karin, Katy, Jeroen, Jan-Bernd, Tjetske, Kasper, en 
allee anderen. Dear Grasshoppers, Henry, Geert, Neta, Owain, and Delphine, 
thankss for your great company last winter in Cambridge. I miss coffee at 
Clowns,, IPAs at the Elmtree, White Stripes at Alexandra Palace, horrible 
dinnerss at King's, chicken at Nando's, and burgers at the Van of Death. 

Bestee paranimfen Alex en Reinoud, het is een hele geruststelling dat julli e 
strakss naast me willen staan. In julli e gezelschap kan ik uitdagingen aan 
alss de Izoard, de Madeleine, de Télégraphe-Galibier, de Croix de Fer, de 



Cayollee en de Bonnette. Dus ik neem aan dat deze kleine uitdaging dan 
ookk geen problemen mag opleveren. Ik vertrouw erop dat julli e me zullen 
behoedenn voor een aftocht in de bezemwagen. 

Lievee pap en mam, als laatste maar belangrijkste wil ik natuurlijk julli e 
bedanken.. Jullie hebben me de afgelopen jaren altijd onvoorwaardelijk 
gesteund:: altijd bemoedigende woorden, altijd interesse getoond, ook als 
ikk mijn onderzoek helemaal zat was, er de pest over in had en er geen 
woordenn aan vuil wilde maken. Pap, ik weet zeker dat ik zonder jouw 
academischee achtergrond nooit begonnen was aan deze expeditie. Jullie 
hebbenn me altijd de vrijheid gegeven mijn eigen keuzes te maken, en me de 
mogelijkhedenn gegeven om mezelf te ontwikkelen. Bedankt dat julli e altijd 
voorr me klaarstonden als dat nodig was. 
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