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Dankwoord

Dankwoord
Graag wil ik de volgende personen bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit proefschrift:

Alle patiënten die deelgenomen hebben aan de SIMSAB studie, alsmede hun familieleden die 
vaak in een moeilijke en kritieke periode toestemming gaven voor deelname aan dit onderzoek.

Rien Vermeulen, mijn promotor. Precies 25 jaar geleden publiceerde je de resultaten van je 
tranexamine studie bij patiënten met een aneurysmatische subarachnoidale bloeding, waarvan 
de opmerkelijkste bevinding waarschijnlijk niet was dat het aantal rebleeds afnam door het 
gebruik van tranexamine, maar dat het aantal patiënten met ischemie erdoor toenam. Na Yvo 
Roos mocht ik doorgaan op deze onderzoekslijn, waarbij we de rol van fibrinolyse en coagulatie 
in het ontstaan van ischemie na een SAB verder onderzochten. Hopelijk lukt het om in de nabije 
toekomst de pathogenese van ischemie na een SAB verder te ontrafelen. Je heldere analyses en 
je vermogen om moeilijke dingen eenvoudig te bewoorden waardeer ik enorm. 

Rob de Haan, mijn medepromotor. Je bent een hartelijk en warm mens en erg prettig om mee 
samen te werken. Je inbreng in de artikelen was van grote waarde, niet alleen je adviezen over 
de opzet van de systematic reviews en je adviezen over de te gebruiken statistische methoden, 
maar ook je oog voor detail en het overbrengen van een korte heldere boodschap. Veel dank 
voor je begeleiding. Ik hoop dat het lukt om onze verdere onderzoeksplannen in de nabije 
toekomst te verwezenlijken!

Yvo Roos, mijn copromotor. Het is een voorrecht om je eerste promovendus te mogen zijn. 
Wat ik enorm aan je waardeer is je enthousiasme voor alles, zowel wat betreft onderzoek als 
patiëntenzorg. Je zegt nooit ‘nee’, dat woord komt geloof ik niet in je vocabulaire voor. Als ik bij je 
kwam met een nieuw artikel wist je de stukken altijd te verbeteren en er de juiste nuanceringen 
aan te geven. In de tweede helft van het promotietraject gaf je me de ruimte om eigen ideeën 
verder uit te werken. Ik ben trots op ons resultaat en veel dank voor je begeleiding.

Joost Meijers. Je bent een erg toegankelijk persoon, nuchter en met beide benen op de grond. 
Na het horen van ‘microtrombose’ en ‘verhoogde van Willebrand factor waarden’ werd je 
enorm enthousiast, wat erg aanstekelijk werkte. 

Rinie Frijns. Tijdens het onderzoek naar de invloed van het PAI-1 polymorfisme op het 
optreden van ischemie werd ik altijd gastvrij door jou in Utrecht ontvangen, wat ik erg 
gewaardeerd heb.

Nan van Geloven. Je bent nog maar net in het AMC begonnen en nu al onmisbaar!

Alle andere mede-auteurs: Gabriel Rinkel, Frank Baas, Marcel Levi, Bert Coert, Erik Stroes, 
Tom van der Poll, Janneke Horn, Ronald Geskus, Nyika Kruyt en Kamran Bakhtiari. Bedankt 
voor jullie waardevolle inbreng.
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Alle arts-assistenten neurologie en neurochirurgie. Veel dank voor jullie hulp bij de inclusie 
van patiënten voor de SIMSAB studie, in het bijzonder Barry Mook die op oudjaarsavond 
klokslag 12 uur een patiënt includeerde.

De staf en verpleging van de afdeling neurochirurgie. Bedankt voor jullie hulp en interesse in 
de SIMSAB-studie.

Nadine Fleitour van het Klinisch Onderzoeksbureau van de afdeling neurologie. Veel dank  
voor je hulp en adviezen bij het opzetten van de SIMSAB-studie, en het uitvoeren van de 
follow-up metingen na 3 en 6 maanden.

Alle medewerkers van het protocollenlaboratorium voor de verwerking van de bloedsamples, 
en Winny van Luling voor de coördinatie ervan.

Alle medewerkers van het laboratorium experimentele vasculaire geneeskunde voor de 
bepaling van de stollings-, fibrinolyse- en endotheelparameters.

Petra van den Pangaart van het laboratorium experimentele en moleculaire geneeskunde voor 
de bepaling van de inflammatieparameters.

Marja Jakobs van het laboratorium neurogenetica voor de bepaling van de PAI-1 
polymorfismen.

Jan Stam. Hoewel je niet direct betrokken was bij de uitvoering van dit proefschrift, was je altijd 
erg geïnteresseerd en enthousiast over de resultaten. Dit was erg stimulerend, waarvoor dank.

Alle leden van de vaatclub (Rien Vermeulen, Jan Stam, Albert Hijdra, Yvo Roos, Paul 
Nederkoorn, Koen de Gans, Nyika Kruyt, Joke Dijk, Raoul Kloppenborg, Jonathan Coutinho, 
en Sanne Zinkstok) voor het nuttige en gezellige dinsdagmiddagoverleg.

De promotiecommissie (Prof.dr. P.J. Koudstaal, Prof.dr. J.C.M. Meijers, Prof.dr. P. Portegies, 
Prof.dr. G.J.E. Rinkel, Prof.dr. W.P. Vandertop) voor het bestuderen van dit proefschrift.

Mijn paranimfen en goede vrienden Richard Meijer en Jan Biemans.

Mijn ouders, voor mijn gelukkige jeugd en alles wat jullie me meegaven.

En natuurlijk mijn lieve Victorien. We hebben een ontzettend leuk leven samen, met twee 
schatjes van kinderen. Het combineren van de zorg voor Koen en Gijs met onze opleidingen, 
diensten, avonduurpromoties, en afspreken met vrienden geeft wel een enorme drukte, 
maar juist de combinatie van dat alles maakt het ook weer zo leuk. Wat ik ontzettend aan je 
waardeer is dat je me altijd vrij laat in mijn doen en laten. Dat vind ik echt geweldig van je. In 
juni gaan we naar Toronto, hopelijk wordt het een fantastisch jaar! 
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