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Chapter 15

Dankwoord

Het hoofdstuk dat in de meeste proefschriften het meest gelezen wordt, is toch wel

dat waarin menigeen wordt bedankt, die op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan

het tot stand komen van het huidige boekwerk. Zo is het waarschijnlijk ook met dit

proefschrift. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, wil ik graag een aantal

mensen bedanken.

Ten eerste wil ik alle patiënten bedanken die hun medewerking hebben verleend aan

de onderzoeken die in het huidige proefschrift zijn beschreven. Zonder hun

medewerking zou het huidige werk nooit tot stand zijn gekomen.

Daarnaast wil ik graag prof. dr. H.J.G.M Crijns bedanken voor het in mij gestelde

vertrouwen. Beste Harry, ook al heb je je werkterrein verlegd naar Maastricht, ik kijk

met veel plezier terug op onze weliswaar spaarzame maar altijd waardevolle

besprekingen. Ik bewonder je inzicht en kennis op het cardiologisch vlak.

Ten derde wil ik dr. J.F. May bedanken. Beste Jo, ik kan niet aan de indruk ontkomen

dat je mij in het begin als een soort vaderlijke mentor hebt begeleid. Ik weet nog

goed, dat je mij in een van onze eerste gesprekken toevertrouwde dat ik wat meer

kwaadaardige trekken in mijn karakter mocht vertonen. Ik ben dan ook benieuwd, nu

het proefschrift afgerond is, of je me in die zin ook veranderd vindt. Ik bewonder je

loyaliteit, je superieure literatuurkennis en je rechtlijnigheid. Ik hoop dat je met Hinke

nog lang kunt genieten van het goede leven.

Verder wil ik dr. A.J. Smit bedanken. Beste Andries, jij staat aan de bakermat van dit

proefschrift. Ik ken je al sinds mijn tijd als student onderzoeker bij de vakgroep

fysiologie van Jaap Muntinga. Ik heb je leren kennen als iemand die relatief weinig

praat, maar wel altijd veel zegt. Als begeleider was je een onmisbare schakel voor het

huidige werk. Ik ben je ook zeer erkentelijk voor de uren die je meegedraaid hebt in

Winschoten en Scheemda, waar we onze eigen polikliniek hadden opgezet in de lo-

cale Groene Kruis gebouwen.

Als vijfde wil ik bedanken prof. dr. P.A. de Graeff. Beste Pieter, ook al was je vaak

niet de eerste die een manuscript van mij met correcties terugstuurde, je had meestal

wel goede commentaren. Het staat me nog bij dat je hebt aangeboden nog eens een
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partij tennis te spelen tegen mij. Zoveel lef moet beloond worden, en met de zomer

op komst en een afgeronde dissertatie moet hier toch tijd voor gevonden worden.

Tevens ben ik dank verschuldigd aan prof. dr. B. Meyboom – de Jong. Beste Betty,

bedankt voor je enthousiasme en het doorlezen van het manuscript. Je opmerkingen

heb ik terdege bij de hand genomen.

De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. W.H. van Gilst, prof. dr. R.O.B.

Gans en prof. dr. T. Thien, wil ik bedanken voor hun positieve commentaar op dit

proefschrift.

Prof. dr. D.J. van Veldhuisen, beste Dirk-Jan, bedankt voor je kennis over de

natriuretische peptiden. Hoofdstuk 10 is mede dankzij jou tot stand gekomen.

Mijn dank gaat ook uit naar dr. E. de Groot. Beste Eric, hoewel het in het begin van de

ELVERA trial lastig was welke pet je op had, is het een zeer gedegen onderzoek

geweest. Je kennis over de intima media dikte metingen zijn van groot belang geweest

voor het onderzoek.

Dr. F. Boomsma, beste Frans, bedankt voor alle bepalingen in Rotterdam van de

peptiden, die ik in een grote gekoelde doos naar jou toe bracht.

Frank Beltman en Wilfred Heesen, bedankt voor de prettige manier van inwerken.

Dr. Havinga, dr. Schuurman en dr. van der Veur, beste Tjeerd, Frits en Enno, bedankt

voor jullie hulp bij het opzetten en uitvoeren van het bevolkingsonderzoek in Oost-

Groningen.

Naast de begeleiders heeft uiteraard een groot aantal mensen geholpen op de werkvloer

en daarbuiten. Hun steun en gezelligheid waren onontbeerlijk. De volgende mensen

wil ik bij name noemen.

Petra Haarsma – Jorritsma, beste Petra, wat heb ik het met jou getroffen als

doktersassistente en nurse – practitioner. Bedankt voor je hulp, je eerlijkheid en

oprechtheid, je warmte en goede raad. Ik moet nog vaak terug denken aan de leuke

momenten die we gehad hebben.

Joop Lefrandt, beste Joop, bedankt voor de gezellige tijd als kamergenoot en mede
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onderzoeker. Wat hebben we ook een goede tijd op de diverse congressen zoals Milaan

gehad.

Margreet Teune – Weesje, Marianne Bruin en Anne van Gessel. Ik noem jullie drieën

tegelijk, maar ieder van jullie is uniek. Ik kijk met veel plezier terug op onze tijd in

Winschoten en Scheemda, onze plek bij de dierenfysiotherapeut in Scheemda zal ik

ook nooit vergeten.

Aggi Koens, bedankt voor je zorgvuldige werkzaamheden in Oost-Groningen.

Alle huisartsen in Winschoten, Scheemda en omstreken dank ik voor hun medewerking

met betrekking tot het bevolkingsonderzoek in 1996 en de onderzoeken die daar uit

voort vloeiden.

De apothekers in Winschoten en Scheemda bedank ik voor de verstrekking van de

studiemedicijnen en het bijhouden van het papierwerk.

De medewerkers van de TCC en IMRO, bedankt voor de datamanagement en de

statistische analyses.

De studenten en arts-assistenten, Robbert, Michiel, Peter Paul, Jan Peter, Froukje,

Trudeke, Rindert, Debby, Sjoukje, Peter, Laura en Dik, bedankt voor de projecten en

werkzaamheden en de gezelligheid.

Alle collega’s in het Academisch Ziekenhuis en Martini Ziekenhuis bedankt voor de

collegiale sfeer en gezelligheid.

Als laatste bedank ik mijn ouders. Lieve Pieter en Hetty, ik ben blij dat jullie in goede

gezondheid verkeren en dit allemaal ook kunnen meemaken. Ik bedank jullie voor

het warme nest, van waaruit ik kon ontplooien en ben geworden tot wie ik ben vandaag.
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