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Dankwoord

Allereerst wil ik alle deelnemers van studies bedanken. Zonder hen zou dit proefschrift  

er nooit geweest zijn.

Prof. Dr. J.J.P. Kastelein, beste John, ik heb veel bewondering  voor de manier waarop 

jij een onderzoeksgroep hebt opgebouwd en leidt en ben erg dankbaar voor de vrijheid 

waarmee ik mijn promotieonderzoek heb kunnen verrichten.

Ik ben ook veel dank verschuldigd aan mijn co-promotor Dr E.S. Stroes, een 

wervelwind van wetenschappelijke ideeën. Al voelde het soms alsof er een tsunami 

langs was gekomen, een bespreking met jou gaf altijd energie om weer aan de slag te 

gaan

De leden van de promotiecommissie Prof. Dr. M.M. Levi, Prof. Dr. J.C.M. Meijers, 

Prof. Dr. T van der Poll, Dr. P.C.N. Rensen, Prof. Dr. P.P. Tak en Dr. A.C. van der Wall 

wil ik bedanken voor het kritisch doornemen van dit proefschrift  en hun bereidheid 

zitting te nemen in mijn promotiecommissie

Vanwege een (in)directe bijdrage aan dit proefschrift  of vanwege de goede samen-

werking op de afdeling dank ik alle stafl eden van de afdeling Vasculaire Geneeskunde. 

Saskia Middeldorp, inmiddels elders werkzaam, jij regelde destijds met twee tot drie 

e-mails dat ik een jaar onderzoek kon doen in Canada en daar ben ik je nog steeds 

dankbaar voor. Mieke Trip maakte dat ik mij al gauw thuis voelde op de afdeling. Kuif, 

in alle delen van het proefschrift  heb jij je stempel gedrukt en manuscript tot een hoger 

niveau getild.

Daarnaast is er een batterij aan collega’s bij de Vasculaire met wie ik de afgelopen 

jaren met enorm veel plezier liters koffi  e gedronken heb, schijnbaar oneindig vaak 

gesnackt heb bij de AH to go of anderszins wetenschappelijk bezig ben geweest. 
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In het bijzonder wil ik mijn voormalige kamergenoten bedanken: Raaj, Wim, Rakesh, 

Lysette, Bas en Nanne. Hiernaast gaan mijn gedachten onder andere uit naar Remco, 

Menno, Marijn, Karim, Fatima, Kees, Matthijs, Hans, Stefan, Radjesh, Tymen, Onno, 

Diederik, Roeland en Rafael. Tot slot wil ik graag Joyce bedanken voor alle hulp in de 

afrondingsfase maar eigenlijk ook daarvoor.

Mijn dank gaat verder uit naar de velen die op (in)directe wijze hebben meegeholpen 

aan mijn proefschrift . Op het lab ben ik veel dank verschuldigd aan Joost, Han, Laura, 

Alinda, en Joran. Zeker niet te vergeten zijn de medewerkers van het trial bureau, met 

name Mia, dankzij jou is de RADIANCE studie in het AMC probleemloos verlopen. 

Verder wil ik graag de collega's bij de KIR noemen met wie ik met veel plezier heb 

samengewerkt: Carla, Marleen en Marieke. Op de afdeling pathologie wil ik de 

volgende mensen danken: Chris, Onno en Peter. Natuurlijk de IMT-ers Patrick en 

Eric. In het st Antonius in Nieuwegein wil ik Debbie en Jean-Paul bedanken voor de 

niet afl atende steun bij het includeren van patiënten

Hierbij wil ik ook nog mijn goede vrienden noemen die mij tijdens het promotietraject 

de nodige afl eiding gaven: Groh (Marijke Helwegen beware!), Androe (naar Southwold 

in.....2012?), Naad (experimentele reanimatie expert extra-ordinaire), Gielliet (W’veen 

de gekste) en Jaap (lekker ontsloten in Duckstad). 

En niet onbelangrijk, mijn paranimfen: Bas, zoals in het verleden al zo vaak het geval 

is geweest weet ik dat ik altijd op je kan rekenen als grote broer. Matthijs, jouw unieke 

relativeringsvermogen is slechts een van je goede eigenschappen.

Lieve ouders, zonder jullie eindeloze steun en vertrouwen was deze promotie er nooit 

gekomen. Mijn dank hiervoor reikt verder dan een dankwoord beschrijven kan.

Lieve, lieve Myrthe, zonder jou is dit allemaal niets waard. 


