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DANKWOORD

Bij het tot stand komen van een proefschrift is de inzet van veel mensen betrokken;

toch staat er op de voorkant uiteindelijk maar één naam. Dit dankwoord is gericht

aan degenen die het mogelijk hebben gemaakt dat dit proefschrift nu voor u ligt.

Dank ten eerste aan mijn ouders; jullie hebben de basis gelegd voor mijn

wetenschappelijke belangstelling en mij in de afgelopen jaren vele soorten van

steun geboden.

Prof. Dr. J.G. Aarnoudse, Jan, het idee om een proefschrift te schrijven was zo

ineens geboren. Je bood me de kans om hieraan te beginnen, en gaf veel steun toen

het soms wat moeizamer ging dan verwacht. Ook voor de vrijheid die ik op

wetenschappelijk terrein kreeg, ben ik erg dankbaar.

Henk Oosterhof, je zette de Doppler screening studie op poten; in de tijd op de

"tweede verdieping" heb ik veel van je geleerd. Ook na je eigen promotie bleef je

nauw betrokken bij dit project en heb je veel bijgedragen aan het uiteindelijke

resultaat; er is geen onderdeel in dit proefschrift wat niet ook jouw handtekening

draagt.

Bert Timmer, de histopathologie is uiteindelijk een cruciaal onderdeel van dit

proefschrift geworden; jouw kennis van zaken en zorgvuldigheid zijn hierin heel

belangrijk geweest. Mede door jouw enthousiasme nam ik als overtuigd clinicus

met plezier plaats achter de microscoop.

Marilyn Saro, je bracht me de techniek van de Doppler metingen bij en verrichtte

vele metingen in de eerste fase van de studie. Door je prettige begeleiding en altijd

goede humeur was het gezellig werken in de oude Vrouwenkliniek.

Ben de Wolf, je was de onmisbare schakel tussen mij en de voor mij eeuwig

ongrijpbare wereld van de statistische software. Je had altijd tijd voor uitleg en

discussie, of voor wéér een andere berekening.
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Dr. J.C.A. Hoorntje, Jan, als opleider heb je altijd warme belangstelling getoond

voor mijn vorderingen en gaf je soms het nodige duwtje in de rug.

Dr. H. Bilo, Henk, van "oxidatieve stress" weet jij veel meer dan ik; gelukkig vond

je tijd naast je drukke werkzaamheden om dit onderdeel van het proefschrift

kritisch door te lezen.

Mijn collega arts-assistenten cardiologie en interne geneeskunde in de

Weezenlanden wil ik bedanken voor de collegialiteit en flexibiliteit waardoor ik de

gelegenheid kreeg om vaak "even" 's middags Groningen aan te doen.

Jetty, Marike, Simone en Marjanka, dank voor de vele en diverse secretariële

klusjes die altijd snel en professioneel werden afgehandeld.

Traditioneel en geheel onterecht als laatste genoemd: Gerard, veel dank voor alle

uren die jij zonder dat ik het hoefde vragen hebt besteed aan dit proefschrift, en

voor het aanhoren van mijn terechte en onterechte zorgen. Je wist altijd mijn

frustraties om te zetten in nieuwe energie; de manier waarop jij kunt genieten van

het leven is voor mij een belangrijke motivatie geweest.
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