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Dankwoord 

Een proefschrift schrijven, doe je nooit alleen, en daar is gelukkig een dankwoord voor. 

Allereerst wil ik alle kinderen en hun ouders bedanken die trouw hebben deelgenomen 

aan de verschillende studies. Helemaal vanuit Limburg naar het AMC reizen en dan 

nuchter blijven of elke dag een halve liter yoghurt als zeven jarige, beiden een behoorlijke 

opgave als je jong bent. 

Dan mijn beide promotoren. 

Prof dr. ]JP Kastelein, beste John, na een afspraak bij jou kom je altijd vol enthousiasme 

en ideeën weer terug. De map "ideeën John", vol met artikelen en mailtjes puilt inmiddels 

uit en is denk ik nog genoeg voor drie promovendi. Een artikel krijg je bij jou (soms 

met scherpe kritieken) vaak een dag later weer terug en menig brandhout is onder jouw 

vingers toch nog wat geworden. Ik ben er zeer trots op dat ik onder jouw supervisie en 

bij de Vasculaire Geneeskunde heb mogen promoveren op een onderwerp dat voor de 

kindergeneeskunde van groot belang is. 

Prof dr. WA Wijburg, beste Frits, ik heb je in het laatste gedeelte van mijn promotie 

traject mee mogen maken en deel uit mogen maken van de onderzoeksgroep kinder 

metabole ziekten, en daar ben ik je dankbaar voor. Je hebt er voor gezorgd dat er een 

echte samensmelting plaats heeft gevonden met de Vasculaire en de Metabole. FH 

blijft tenslotte de meest voorkomende metabole aandoening. Ik hoop dat we straks in 

de kliniek veel samen mogen werken. 

Dan heb ik de eer, maar liefst drie co-promotoren te mogen bedanken. 

Op de eerste plaats wil ik Dr. Ir. MN Vissers bedanken. Lieve Maud, als er een prijs 

bestaat voor natuurtalent co-promotor, dan behoort die prijs jou toe. Je bent voor mij 

van onschatbare waarde geweest in het schrijf- en denk proces. De "Katan" methoden 

"wat is de boodschap" en "wat heeft deze zin met de vorige te maken" vloeien door in 

Amsterdam. Naast de bekende co-promoter "taken" is het met jou ook altijd lachen 

(om blunders), gezellig eten en ben je er ook om een arm om iemand heen te slaan. Zo 

moet een co-promoter zijn. 
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Dr. A Wiegman, beste Bert, dankzij jou ben ik uiteindelijk gaan promoveren. Als medisch 

student ben ik bij jou begonnen met het invoeren van de poli gegevens en heb ik mee 

gekregen van jouw kennis in de kinder cardiologie. Ik van je geleerd hoe de kinder 

lipiden poli werkt en jaren later mocht ik uiteindelijk zelfstandig de poli draaien. De 

stukken zijn in prachtige tijdschriften gepubliceerd, daar mogen we trots op zijn. Dank 

voor je hulp. 

Dr. BA Hutten, lieve Barbara, wat was de statistiek nu zonder jou geworden. Het "eureka" 

moment van de lipids follow-up data op die donderdag middag in april zal me altijd bij 

blijven. Een afspraak bij jou begon altijd standaard met het kletsen over de kinderen, 

maar daarna konden we flink aan de slag Door jou precisie weet je zeker dat een 

statistische analyse klopt. Ik ben je uiterst dankbaar voor de analyse van lipids follow-

up en nu maar hopen dat de Lancet het accepteert. 

De leden van de promotie commissie Prof. dr. M.M. Levi, Prof. dr. USA. Heymans, Prof. 

dr. B.T. Poll-The, Prof. dr. F. Kuipers en Prof. dr. A.F.H. Stalenhoef (de prijs voor beste case 

report is zeker ook aan jou te danken) wil ik heel erg danken voor het beoordelen van 

mijn proefschrift en het aanwezig zijn op deze voor mij zo belangrijke dag. 

Mijn speciale dank gaat uit naar Dr. HD Bakker, beste Henk, dankzij jouw inzet om 

bijna vijftien jaar geleden de kinder lipiden poli op te zetten in Amsterdam zijn er 

inmiddels al drie proefschriften verschenen over FH in kinderen. Jammer dat vier co-

promotoren echt niet mogelijk was. 

Alle co-auteurs: Kristel Koeifvoets, Eric Si/brands, Paul van Trotsenburg, Jim Otvos, Stephen 

Daniels, Paul Ridker and a special thanks to Sam Tsimikas. Sam, you were of great help. 

First to analyze all samples for oxLDL and secondly in writing the manuscript during 

the last weeks to reach the deadline for the thesis, many thanks also to Elisabeth Miller 

and Joe Wit^tum. 

De Vasculaire Geneeskunde: Mieke Trip, jij verdient eigenlijk meer dan alleen hier genoemd 

te worden. Je sleept mensen door hun moeilijke momenten en blijft zakelijk indien 

nodig. De gezellige multi-culti eetfeestjes bij jou en Dick in Hoorn zijn tekenend voor 
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jullie gastvrijheid. Joep Defescbe, ooit bij jou het D G G E - e n onder de knie gekregen, en ik 

vond het nog leuk ook, dank voor alle D N A analyses. Harry Büllerdank voor je kritische 

blik op het lipids follow-up artikel. Saskia Middeldorp, de stolling blijft nog steeds een 

moeilijk onderwerp, maar dat ligt niet aan jouw uitleg. Dat geldt ook voor Joost Meijers, 

daarnaast waren je medische diagnoses tijdens de besprekingen vlijmscherp. Kuif, helaas 

heb ik weinig echt met je samengewerkt, maar wel met je mogen dansen in Venetië. 

Erik Stroes, het blijft magisch waar jij de energie vandaan haalt. PeterLansberg, als directeur 

van de S tOEH een belangrijke bron van verwijzingen naar de kinderpoli, en dat boekje, 

gaan we dat nog schrijven? Victor Gerdes, ook een wandelende encyclopedie. Eric de 

Groot, je blijft toch de IMT man, dat heeft ons heel wat prachtige top publicaties 

opgeleverd. 

Alle (ex) collega's van de Vasculaire Geneeskunde, waar moet ik beginnen? Stockholm, 

Salzburg, Chicago, Venetië, verre Skioorden, we hebben wat fantastische congresbezoeken 

er bij zitten. Het opnemen van onze inmiddels beruchte filmpjes onder de bezielende 

leiding van Sanne en later ook Matthijs. Ik heb zoveel mooie herinneringen aan iedereen. 

Promoveren hou je pas vol als er ook een leuke club collega's bij het "promotie pakket" 

zit, en ik had het juiste pakket. 

Eerst de collega's die mij voor zijn gegaan in het promoveren. Saskia (je blijft toch mijn 

voorbeeld, promoveren op kinderen met FH, twee kids en de opleiding...), Pernette 

(netwerk vrouw), Greetje (drinkt bier als een man), Angelique (als ik een GiraFH zie, 

moet ik altijd aan je denken, en aangezien ik een abonnement op Artis heb...), Sanne 

(Trans Fatty Acid Party op de StOEH), Kees (een onuitputtelijke bron van H D L ideeën, 

die nu nog steeds ten uitvoer worden gebracht, volgens mij kan jij nog drie boekjes 

vullen), Radjesh (alias bundi, een stralende vader), Matthijs (Circulation held), Koel (welke 

kloof?), Sigrid (die enorme kreeft in je soep in Venetië, prachtige foto geworden), Clara, 

Ivan, Jeroen, Marije, Nick (Chicago rules, vooral in een grote limousine). En mijn naaste 

collega's. Eerst mijn "roomies": wat hebben we het toch gezellig op onze gemengde 

kamer: Karim (het gaat lukken met de NMR), Anouk (ik kijk uit naar de dag dat we 

weer collega's zijn, want je bent echt een top collega) en mijn nieuwste roomie Menno 

(succes met je onderzoek). Dan heb ik ook nog drie oude roomies: Dominique ("How to 

persuade FH patients in clinical trials") en Lily (wat ben jij goed met kinderen en 

yoghurt, ze hebben het nog steeds over je) en natuurlijk Emily, naast collega ben je 
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bovenal toch een heel lieve vriendin geworden, wat ben ik blij jou ontmoet te hebben. 

Dat er nu een grote oceaan tussen ons in zit maakt voor de vriendschap niets uit. Je 

weet dat ik je graag als paranimf naast me had willen hebben, maar ja die oceaan hè? 

Maaike, wat ben jij een top mens. O p dezelfde momenten gingen we dezelfde fasen in, 

dezelfde diepe dalen en hoge pieken. Je hebt me absoluut gesteund tijdens de laatste 

fase van dit boekje. Succes in oktober. Iris (samen zwanger en de Ikealunch op de 

woensdagmiddag), Fatima (weeeeeeer een protocol), Marijn (hoeveel dingen kan je 

tegelijkertijd doen en je blijft altijd vrolijk). Kakesh, Wim, Raajen Sander, de "lipoboys" 

ik blijf toch benieuwd wat er besproken wordt zodra de deur dicht gaat, is het echt 

alleen maar nieuw wetenschappelijk onderzoek? Max (een van mijn favoriete collega's, 

gelukkig woon je om de hoek), Melchior (je schoenen liepen lekker in Salzburg en dat 

taxicafe was een goed idee), Nadine (onze vertolking van Linda, Roos en Jessica, heeft 

ons toch de eerst prijs bij Karaoke opgeleverd), Michielen Ti/men (een goed duo voor de 

organisatie van diverse gezellige aangelegenheden), Ward (de sikkelcelman ik denk dat 

ik je zeker nog eens om advies moet vragen als ik in de kliniek zit), Anja en Saskia (de 

flying queens), Marcello (successo con la vostra libro della prova), Stefan (Venetië, wat 

kan jij dansen), Sabine en Bert-Jan (de aandacht gebieders), Marnix (succes in oktober), 

Jaap, Dhalia, en de postdocs Robert-Jan, Anke en Han. 

De collega's van het trialburo: Trees, Jantje, Mia, Elsa, Coby, Jet, Yvonne, Bella, Claartje, 

Ans, Kelly, Petrouska, Patrick, Christy en Uesbeth. In het bijzonder wil ik bedanken Johan en 

Unda. Johan, met jouw rust, precisie en harde werken hebben we het toch maar weer 

voor elkaar gekregen dat 195 kinderen naar het AMC kwamen voor een echo. Ik ben 

blij dat jij zoveel zorgvuldigheid bezit en de gave om met kinderen te werken. Linda, 

voor jou geldt het zelfde, de kinderen van de Ellips kwamen trouw omdat jij er was om 

ze een "peptalk" te geven, te motiveren, uit leg te geven en de medicijnen in te laten 

nemen, echt top! 

De hele afdeling "vasculaire secretariaat": Els, onze maagdenhuis actie was goed, dank 

voor je ondersteuning en telefoontjes bij alle rompslomp rondom het promoveren. 

Marianne, dank voor al je administratieve acties en invoerwerk, geniet van je vrije tijd 

straks. Margreet, een aanwinst voor de vasculaire geneeskunde, Marianna, de gezellige 

praatjes op de gang, Agnes en de nieuwste aanwinst Debby. 
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Het hele D N A lab: Blianne, Laura, Silvia, Jorge, Carolyn, Hester, Ellen, Hans en Annika. 

Dank voor alle D N A screeningen en het beantwoorden van al mijn vragen. 

De dames van de kinder lipiden poli. Thessa, Yvonne, Wendy en Shahira. Met veel liefde 

organiseren jullie de afspraken voor de kinderen en hun ouders op de poli. Zulke 

mensen zijn goud waard. 

Ook de hele club kinder metabole ziekten wil ik bedanken voor de gezellige lunches 

(en natuurlijk de BBQ) en de wetenschappelijke besprekingen gedurende de laatste 

fase van mijn promotie onderzoek. 

De medische studenten: Suthesh, je bezit enorm veel enthousiasme en inzet, dank voor 

al je werk. Jammer dat geen van de stukken in mijn proefschrift staat. l-Mura, succes 

met de co-schappen en dat geldt ook voor Inge, jammer dat de D N A's van de kinderen 

"te oud" waren. E n tot slot maar niet minder belangrijk Dorien. Dorien, als scholier 

kwam je mij helpen met het invoeren van alle gegevens van de lipids follow-up, zeer 

zorgvuldig en contentieus, maar ook als oppas ben je goud waard. Succes met de 

geneeskunde studie. 

Gaby van der Bieden, heel veel dank voor het zorgvuldig lezen van de IMT's. 

Lieve vrienden, we hebben binnenkort toch echt een familie boerderij nodig als we 

weer een weekendje weg gaan. Ik ben heel blij met zulke lieve en trouwe vrienden, die 

ook in de wat zwaardere tijden begrip hebben gehad voor de zondagen in het AMC. Ik 

ben weer beschikbaar voor een partijtje Kolonisten, gezellige etentjes en straks na de 

zwangerschap weer voor een biertje. 

Lieve schoonfamilie ook veel dank voor jullie steun, gezelligheid en oppasdagen. 

Lieve paranimfen, Janneke en Floor. Lieve Jan, ik vind het heel bijzonder dat je naast me 

staat op deze dag. Ruim tien jaar geleden samen begonnen aan de studie, maar je bent 

toch eenandere weg ingeslagen. Je bent al een goede fysiotherapeut en nu op weg om een 

goede kinder fysiotherapeut te worden. In al die jaren heb je me altijd weer geholpen met 

het reflecteren en durfde je me lastige vragen te stellen. Je bent echt een lieve vriendin. 
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Lieve Floor, zusje, vriendin en mooi mens. \\"e hebben altijd veel met elkaar gedaan en 

meegemaakt. Ik ben heel blij met jou als zus, en daarom vind ik het ook heel bijzonder 

dat jij aan de andere kant naast me staat, het geeft me veel vertrouwen. Ik beloof geen 

documentaire van jou meer te missen. 

Lieve Jonne, broertje, jij "moet" nog straks in november. Ik heb veel bewondering voor 

jouw "striga" onderzoek, je werk op het onderzoeksinstituut en je keuze om in Afrika 

te wonen. Heel veel succes in november. 

Lieve Piet en lieve Tineke. Jullie zijn echt top ouders en dankzij jullie heb ik het toch 

maar voor elkaar gekregen, want het vertrouwen dat het ging lukken kwam altijd weer 

van jullie kant. Het doorzettingsvermogen heb ik zeker van jullie beide meegekregen. 

Ik wil jullie bedanken dat ik in zo'n open en leuk gezin heb mogen opgroeien waarin we 

alle vrijheid hebben gekregen om ons eigen wegen in te slaan. Ik hoop dat Daantje nog 

veel van jullie meekrijgt. 

Lieve Jules, dank je voor al je relativerende en 'alles komt altijd goed' momenten. Ik 

moet je elke keer weer gelijk geven, het komt inderdaad weer goed (zelfs dit boekje). Ik 

hou heel veel van je en ik weet zeker dat we het met zijn vieren straks heel leuk gaan 

hebben. Als laatste wil ik jou bedanken, lieve Daantje. O p de hele wereld bestaat er geen 

mooier persoon dan jij. Na een dag hard werken vergeet je direct wat een vreselijke dag 

het was als die mollige armpjes met een zorgeloze lach om je heen geslagen worden. 

Misschien dat je ooit dit boekje leest. 

V 
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