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Niet of wel, lang geduurd, onverwacht en dan uiteindelijk is het toch nog
zover gekomen. Een proefschrift schrijven is geen eenvoudige opgave.
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wonnen moesten worden, lagen op mijn pad. Ook al is het schrijven van
een proefschrift een individuele bezigheid en vergt het veel geduld, zonder
hulp en aanmoediging van anderen zou het nog zwaarder geweest zijn. Als
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kijken.
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hebben gewerkt: Corine van Marrewijk, Gerdine Fransen, Lina Leurs en
bovenal Robert Laheij die me de kans heeft gegeven hieraan te beginnen
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thanks to dr. Peter Harris for leading the EUROSTAR project. Ook wil ik Elly,
Elly, Trudy, Olga en Patricia, de laboranten van het vaatlab waar ik die jaren
heb mogen verblijven, bedanken.

Uiteraard mogen de co-auteurs van de in dit proefschrift opgenomen
artikelen, en wie nog niet eerder genoemd zijn, niet overgeslagen worden.
Many thanks to Conrad Lange, Kim Daenens, Hans Myhre, Jur Kievit, Hans
Sybrandy, Fausto Biancari and Tatu Juvonen. Verder wil ik Daphne Visser
bedanken voor het nakijken van het eerste en het laatste hoofdstuk op het
Engelse taalgebruik. Tevens wil ik Karin Scheele bedanken voor de schit-
terende lay-out en het drukwerk van dit proefschrift en Guy van Dael voor
de cover. Verder dank ik de leden van de manuscriptcommissie: prof. dr.
J.F. Hamming, prof. dr. B.A.J.M. de Mol, prof. dr. J.A. Reekers, prof. dr.
J.G.P. Tijssen en prof. dr. H.J.M. Verhagen voor het beoordelen van het
manuscript van dit proefschrift.

Binnen het EUROSTAR project heb ik, buiten dit proefschrift om, ook aan
artikelen gewerkt samen met anderen, naar wie ik ook een bedankje wil
doen uitgaan. Evert Waasdorp, Nicolas Diehm, Giel Koning and Vincente
Riambau, thanks for the successful cooperation.
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Ook wil ik alle centra bedanken die patiënten in de EUROSTAR registratie
hebben geïncludeerd. Zonder de gemotiveerde deelname van deze partici-
panten zouden er geen gegevens zijn om conclusies uit te kunnen trekken.
Mijn collega's bij Danone Research wil ik bedanken voor de prettige
werkomgeving, vooral Hanneke Lankheet die me de kans heeft gegeven een
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achter me heeft gestaan.
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bijzonder wil ik Ivo Kalkman bedanken, lotgenoot, buurman en fellow
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hebben en de zelfstudieopdrachten die we toen gemaakt hebben en
daarmee het begin vormde van mijn carrière.

Ten slotte wil ik mijn vader en moeder, Gijs en Annemiek en mijn zus en
broer, Noortje en Dirk bedanken voor een fijne thuishaven. Jullie hebben
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