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Bij het afronden van een proefschrift hoort een woord van dank. Het ultieme teken dat deze 

taak is volbracht. 

Als eerste wil ik Dr. A.J. Smit bedanken, mijn co-promotor en tevens drijfveer achter dit 

proefschrift. Beste Andries, jouw enthousiasme, verbazingwekkende vindingrijkheid, 

indrukwekkende kennis en intelligentie staan buiten kijf. Zonder jouw bijdrage was dit 

proefschrift nooit tot stand gekomen. Ik heb grote bewondering voor de manier waarop 

jij altijd tot een passende oplossing wist te komen in tegenvallende en soms frustrerende 

situaties. 

Mijn promotoren, Prof. dr. R.O.B. Gans en Prof dr. F. Zijlstra verdienen bijzonder veel lof. Beste 

Rijk, ik ben altijd onder de indruk geweest van jouw talent als clinicus en wetenschapper. De 

uitspraak dat een internist alles kan weten klinkt uit jouw mond als een vanzelfsprekendheid. 

Door jouw suggesties heb ik mijn proefschrift naar een hoger niveau kunnen brengen. 

Beste Felix, ik ben vereerd dat jij bereid was de rol van tweede promotor te vervullen. 

Jouw wetenschappelijke ervaring is zeer waardevol geweest voor de grote lijnen van dit 

proefschrift. Jouw benaderbaarheid en snelle reacties heb ik zeer gewaardeerd.

Mijn referenten, Dr. P.L. van Haelst en Dr. R. Graaff hebben een wezenlijke bijdrage geleverd. 

Heel veel dank hiervoor. Beste Paul, jij hebt mij effi ciënt leren schrijven. Vanaf het prille 

begin tot in de laatste fase van mijn promotietraject stond jij mij bij met raad en daad. 

Beste Reindert, jouw technische vernuft en wetenschappelijk enthousiasme zorgden ervoor 

dat ik het maximale uit alle data heb kunnen halen. Zonder jouw inzet was het uitvoeren en 

analyseren van de studies niet mogelijk geweest.

Ook dank ik de leescommissie voor het doornemen en beoordelen van dit manuscript: Prof. 

dr. W.H. van Gilst, Prof. dr. J.W. Jukema en Prof. Dr. med. Dr. h.c. A. Heidland. Herzlichen 

Dank für Ihren Beurteilung meines Manuskriptes.

Grote dank gaat ook uit naar alle proefpersonen die geheel belangeloos deelnamen aan de 

studies in dit proefschrift. 

Daarnaast alle collega’s die zonder tegenspraak even hun arm te leen gaven voor opnieuw 

een proefje met “het lampje”. Degenen die een huidbiopt hebben afgestaan zijn helden! 

Zonder hen is wetenschappelijk onderzoek niet mogelijk!

Ik heb mooie tijden beleefd in de “Triade kamer”, daar ver weg van de bewoonde wereld. 

Beste Rindert, Adrienne, Suzan, Martine, Helen, Inge, Mariska en Boukje, dankzij jullie heb 

ik een onvergetelijke onderzoekstijd gehad. 

Petra Haarsma en Janita Kuiper, research assistentes, ben ik veel dank verschuldigd. Zonder 

jullie was ik waarschijnlijk gek geworden van de ENHANCE studie. Jullie hulp bij de metingen 

met het lampje stelde ik ook erg op prijs. Graag wil ik Eppie, Stanley en Bert bedanken voor 

de vele hand- en spandiensten. Het begon allemaal met een weegschaal en eindigde met 3 

laptops… 
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Daarnaast bedank ik graag de medewerkers van het vaatlab: Margreet, Annet, Anne, Wietze, 

Marianne en Arie, die de IMT metingen hebben uitgevoerd en geanalyseerd. 

Tevens dank ik Johan, Carina en Sascha voor het verrichten van de ELISA’s en het meedenken 

over de data. 

Veel hulp heb ik gehad van Rene van Diagnoptics, wanneer de AGE-Reader kuren had. Dank 

ook voor de momenten van ontspanning.

De studenten Marthe, Bram en Matthanja, waarmee ik samen een aantal studies heb 

uitgevoerd wil ik hartelijk bedanken. Ook Nynke, die als eerste auteur van hoofdstuk 7 een 

belangrijke rol heeft vervuld in de totstandkoming van dit proefschrift verdient veel dank. 

Ik wil Rianne en Karel Martijn bedanken voor hun medewerking aan de IMPROVE en de 

ENHANCE studie. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan de vakgroep oogheelkunde, in het bijzonder aan Prof. Dr. 

Hooijmans voor de prettige samenwerking. Dit geldt ook voor de intensivisten van de ICB: 

de heren Zijlstra, Ligtenberg, Tulleken en Meertens voor het onderzoek op de intensive care. 

En tenslotte veel dank aan Dr. Dullaart en Prof. dr. Wolffenbuttel en de rest van de vakgroep 

endocrinologie voor de samenwerking en de goede sfeer.

Ik hoop dat deze samenwerking in toekomst zal leiden tot gedegen publicaties.

Verder wil ik mijn huidige collega’s en de internisten, cardiologen en longartsen van het 

Martini ziekenhuis hartelijk bedanken voor de prettige werksfeer. 

Veel lof en dank gaat ook uit naar Peter van der Sijde die in een korte tijd de prachtige lay-

out van dit proefschrift heeft weten te verzorgen. 

Natuurlijk is een wetenschappelijke carrière niet mogelijk zonder – gedoseerde – ontspanning. 

Daarom dank ik al mijn vrienden voor hun steun en de fantastische tijden.

Dear Patricia, I am tremendously grateful for your help. The way you have found your way 

through my whole manuscript is impressive. Your comments have been of priceless value! I 

hope my English hasn’t disappointed you.

Dank gaat ook uit naar mijn (toekomstige?) schoonouders, Hendricus en Betty. Bedankt 

voor het monnikenwerk dat jullie verricht hebben bij het ontcijferen van corrupte Word-

bestanden. 

In het bijzonder dank ik mijn ouders, Gerrit en Grietje. Pappa en mamma, zonder jullie 

steun was ik nooit zover gekomen! Ik dank jullie voor jullie grondige beoordeling van de 

Nederlandse samenvatting. Die lange en korte ei’s zal ik nooit uit elkaar kunnen houden, 

daar heb ik jullie gelukkig voor. 

Mijn twee vrouwelijke paranimfen Elisabeth en Gemma, met jullie aan mijn fl anken kan de 

verdediging van mijn boekje niet meer misgaan! 
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Elisabeth, jouw kritische beoordeling van mijn eerste artikel heeft mij bij het schrijven van 

de rest van het boekje in positieve zin beïnvloed. Bedankt voor je scherpe blik. Ik ben blij 

dat ik jou als paranimf heb mogen ondersteunen en dat ik het promotiewiel niet opnieuw 

heb hoeven uitvinden.

Gemma, natuurlijk ben jij mijn paranimf! We helpen elkaar ons hele leven al. Toen jij ook 

een promotietraject begon, vreesde ik dat je eerder zou promoveren dan ik! Misschien speel 

ik nog wel een vraag aan jou door, zodat je alvast kunt wennen. 

Hanneke, je bent me lief. 


