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DANKWOORD 

 

“Promoveren doe je niet alleen”. Deze veelgebruikte zinsnede is opnieuw waar gebleken. Veel 

mensen hebben mij in de afgelopen jaren begeleid, geadviseerd en geholpen bij de voltooiing 

van mijn promotie. Alvorens ik een aantal van hen persoonlijk benoem, spreek ik mijn dank uit 

naar allen die zich, op welk gebied dan ook, voor mij hebben ingezet. 

 

Mijn promotor, Prof. Dr. J.J.P. Kastelein. Beste John, de keuze om een promotietraject te beginnen 

was snel gemaakt. De keuze voor een onderzoeksgroep daarentegen niet. Via het Slotervaart 

ziekenhuis kwam ik bij jou terecht, en ik had mij geen betere promotor kunnen wensen. Jij bezit 

de gave om een sfeer te creëren waarin professionaliteit, streven naar het allerbeste en keihard 

werken, maar óók gezelligheid, laagdrempeligheid en humor hand in hand gaan. Tijdens de 

moeizame momenten van een promotieonderzoek leef je mee en bied je oplossingen, tijdens de 

mooie momenten vier je mee. John, het vervult mij met trots om deel te hebben uit gemaakt van 

jouw onderzoeksgroep. Ik hoop in de toekomst, waar mogelijk, nog veel leermomenten met je 

mee te kunnen maken. 

 

Mijn co-promotores, Dr. J.A. Kuivenhoven en Dr. E.S.G Stroes. Beste Kuif, het CETP-deel van dit 

boekje is grotendeels onder jouw supervisie geschreven. Vol bewondering denk ik terug aan de 

wijze waarop jij begeleiding bood bij het schrijven. Hoewel jij bij de andere projecten slechts 

zijdelings betrokken was, heeft het door jou geplaatste fundament mede geleid tot het welslagen 

van deze artikelen. Ik hoop nog eens langs te komen in het ‘Land van Bartje’, want die bruine 

bonen met spek en stroop waren verrukkelijk! Hopelijk zijn de weersomstandigheden dan iets 

minder bar. Beste Erik, ik kan me je email nog goed herinneren waarin je mij vroeg het apoB/A-I 

stokje van Matthijs over te nemen. Op dat moment startte een intensieve samenwerking, met de 

artikelen uit deel I als resultaat. Je kon me als geen ander motiveren (ik had het koppie anders al 

vroeg in de ‘Annals-strijd’ laten hangen) en bleek elke keer weer een onuitputtelijke bron van 

wetenschappelijke ideeën. Elke ontmoeting, hoe vluchtig ook, leverde standaard één of meerdere 

ideeën op. Kun jij je voorstellen hoe het mij duizelde na onze autorit Amsterdam-Maastricht (vice 

versa én in de file!)? Dank voor je leermeesterschap. 

 

De leden van de promotiecommissie, Dr. A.K. Groen, Prof. Dr. R.J.G. Peters, Prof. Dr. P. Reiss, Prof. 

Dr. A.F.H. Stalenhoef en Prof. Dr. A.H. Zwinderman. Dank voor uw kritische beoordeling van het 

manuscript en voor uw bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie. Dr. A. Sniderman, 

dear Allan, it is a great honour to defend my thesis in your presence. I appreciate you to come over 

from Canada to be present. Thanks also for your critical comments on several of my 

apolipoprotein manuscripts and presentations. Your participation really added to a more precise 

interpretation of the data. 
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Dr. I. Holme, dear Ingar, chapters 3-5-6 would not exist without your statistical input. It was a 

privilege to work together. Thank you very much for your quick responses to my emails, which 

usually contained lots of statistical questions on a daily basis at some point. 

 

Dr. M. Boekholdt, beste Matthijs, veel data uit dit boekje zijn gebaseerd op het EPIC-Norfolk 

cohort, door jou naar Amsterdam gehaald. Bedankt dat we er met de verschillende 

vraagstellingen mee aan de slag konden.  

 

De afdeling Biostatistiek van het AMC, in persoon van Prof. Dr. A.H. Zwinderman en Dr. B. Hutten. 

Beste Koos, dank voor je vakkundige hulp tijdens de re-re-re-etc-submission van hoofdstuk 4 bij 

de Annals. Niets was teveel, je had altijd wel een moment tijd voor mij, en voor elk probleem bleek 

een (ogenschijnlijk simpele) oplossing. Beste Barbara, dank voor je hulp en actieve meedenken, 

óók bij projecten die uiteindelijk strandden en op de bekende plank terecht kwamen. 

 

Mieke Trip, ook wel bekend als de ‘moeder van de afdeling’. Je hield het benodigde oogje in het 

zeil en zorgde goed voor ons. De collega-promovendi Vasculaire Geneeskunde, ik heb jullie 

meegemaakt als een hechte groep mensen met de ingrediënten voor een in alle opzichten 

boeiende periode. In het bijzonder wil ik mijn kamergenoten noemen: Raaj, Rakesh, Sander en 

later Lisette. Ik mis onze loopjes naar de espressomachine, onze snack-time (cholesterol!) en de 

vrijdagmiddagborrel (triglyceriden!). Joyce, volgens mij weten wij niet half hoeveel werk jij voor de 

afdeling verricht. Ik ben je héél veel dank verschuldigd voor je hulp in de afrondingsfase. Je bent 

een baken waarop we blindelings kunnen vertrouwen. Kobie en Claartje, jullie zorgden voor een 

continue aanwas van patiëntenserum. Geen plekje in Nederland was voor jullie onbereikbaar, zelfs 

Didam niet. Bedankt! Anke en Inge, de CETP-koninginnen destijds. Soms waren de labzaken écht 

te ingewikkeld voor mij, dank voor het geduld. 

 

De internisten en collega arts-assistenten Interne Geneeskunde van het Slotervaart ziekenhuis, 

Amsterdam. Jullie zijn niet direct betrokken geweest bij mijn promotieonderzoek, tóch wil ik jullie 

graag in mijn dankwoord noemen. Na mijn periode in het AMC ben ik terecht gekomen in een 

boeiende werkomgeving waarin - naast hele goede patiëntenzorg -  aandacht voor een gedegen 

opleiding centraal staat. Bedankt voor het bieden van ruimte voor afronding van mijn promotie. Ik 

hoop nog lang bij jullie mijn opleiding te genieten. 

 

Mijn paranimfen, Sander van Leuven en Henrik van der Steeg. Beste Sander, we hebben veel 

onderzoekslief en –leed met elkaar gedeeld. Ik beschouw het als een eer dat je mijn paranimf 

bent. Beste Henrik, het geeft een goed gevoel om vandaag vergezeld te zijn van mijn oudste 

broer. 
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Mijn broers, zusjes, zwagers, schoonzussen en schoonfamilie. Jullie interesse en betrokkenheid 

deden mij goed. Het meedenken en de adviezen tijdens de eindsprint hebben mijns inziens 

absoluut bijgedragen aan de kwaliteit van het boekje.  

 

Papa en mama, jullie hebben vele jaren de mogelijkheden én vrijheid gecreëerd om mij te 

ontwikkelen tot wie ik ben. Altijd was er interesse, advies en veel praktische hulp als dit nodig was. 

Ik wil jullie heel erg bedanken voor alles wat jullie hebben betekend, het was van onschatbare 

waarde. 

 

Lieve Mireille, je hebt me de afgelopen jaren te vaak moeten missen vanwege het promotie-

onderzoek. Een groot deel van onze vrije tijd zat ik achter de computer, of “stond mijn hoofd niet 

uit”. Ik wil je heel erg bedanken voor deze onmisbare bijdrage. Lieve Laurens, onze kleine man, je 

kwam net op tijd om deel uit te kunnen maken van dit proefschrift. Eén blik op jou geeft mij weer 

energie voor tien. Als we een keer zijn uitgevoetbald, zal ik je vertellen wat papa allemaal in dit 

boekje heeft opgeschreven. 






