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DANKWOORD 
 
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heb ik met genoegen verricht. Vanaf 
1985 mocht ik het werk van Enno Mandema, Luuk Ruinen, Jan Scholten, Jan 
Marrink, Martin van Rijswijk en Sven Janssen voortzetten. Het was - in alle 
eerlijkheid - lange tijd niet mijn bedoeling om te promoveren, maar de 
veranderende wereld maakt dat mijn promotie een noodzakelijke voorwaarde is 
geworden om zelfstandig onderzoek te kunnen blijven verrichten. 
 
Dit onderzoek werd mogelijk door steun van vele medewerkers in en rond ons 
ziekenhuis. Zonder al hun waardevolle bijdragen was dit werkje nooit tot stand 
gekomen. Van al die mensen wil ik vier met naam en toenaam bedanken. 
 
Martin van Rijswijk, jij bent in de eerste plaats degene geweest die wat in mij zag, 
mij vertrouwde, en bovenal mij ruimte en vrijheid bood om onderzoek te doen. Ik 
realiseer mij zeer wel dat dit een luxe situatie was. Door je goede en speelse 
ideeën, strategische overwegingen, scherpe inzicht in problemen, kritisch lezen en 
corrigeren van mijn teksten en - last but not least - je persoonlijke warmte en begrip 
heb je mij al deze jaren krachtig steun gegeven waar ik je dankbaar voor ben. Ik 
hoop dat mijn promotie een mooie afronding is van onze gezamenlijke 
werkzaamheden, maar ik hoop ook dat je op afstand bij het amyloïd onderzoek 
betrokken wilt blijven. 
 
Piet Jager, jij hebt mij tijdens een dip een duw in de goede richting gegeven 
waardoor ikzelf en daarmee het onderzoek weer los kwam. Het samen bespreken 
van de scans, het doen van onderzoek en het opschrijven van de verhalen was 
ronduit plezierig. Je open en kritische instelling heb ik zeer gewaardeerd en het 
doet mij goed dat je in Canada nieuwe kansen kunt aanboren. 
 
Piet Limburg, jij was aanwezig vanaf de eerste besprekingen met Martin, Sven en 
Johan in 1985. Wat ik in het bijzonder van jou heb geleerd is, dat een mislukte 
proef geen ramp is maar een uitdaging om van te leren, het opnieuw te doen, maar 
dan beter en uiteindelijk bij een fraai resultaat toch niet tevreden achterover te 
gaan leunen, maar ook dan kritisch tegenover dat resultaat te blijven staan. De 
amyloïdwerkbesprekingen waren daarom een continue bijspijkercursus waarin ik 
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een manier van denken aanleerde die mij als clinicus practicus tot dan toe vreemd 
was. Ik hoop dat je betrokken wilt blijven bij het amyloïdonderzoek, zodat mijn 
opvolgers net zoveel baat van je zullen hebben als ik. 
 
Johan Bijzet, naast de bovengenoemde drie trekkrachten ben jij al die jaren de 
onmisbare stuwkracht geweest achter het amyloïdonderzoek. Het is ondenkbaar 
dat dit boekje er zonder jou ooit was gekomen. Hoofdstuk na hoofdstuk ademt 
jouw werk. Het samen beoordelen van blots, bekijken van preparaten, bespreken 
van resultaten, het isoleren en zuiveren van SAP, het aanleren en gebruiken van 
allerlei computerprogramma’s, het maken van posters en het samen werken aan 
de vetaspiratievideo zijn zo maar wat zaken die me te binnen schieten. Steeds was 
het samenwerken een plezierig en harmonieus gebeuren, waar ik met genoegen 
op terug kijk. Het samen bijwonen van amyloïdsymposia is een uitstekend concept 
gebleken waardoor we in samenspraak beiden nieuwe ideeën konden opdoen voor 
het onderzoek. Ik hoop dat het ook in de toekomst mogelijk zal zijn dat je op deze 
wijze bij het onderzoek betrokken blijft. 
 
Zoals boven al gemeld is, weerspiegelt het onderzoek hulp die geboden werd door 
veel collega’s en medewerkers van afdelingen zoals de Reumatologie en Klinische 
Immunologie, Nucleaire Geneeskunde, Apotheek, Bloedbank, Pathologie en het 
Laboratoriumcentrum. I want to thank here for all help I received from colleagues 
abroad, in particular from Philip Hawkins and Tarek Magdy El Mansoury. 
 
Tot slot wil ik hier met nadruk de patiënten met amyloïdose noemen en bedanken 
voor hun inzet. Voor hen is dit werk bedoeld: om eerder en gemakkelijker achter de 
diagnose te komen, om risico’s beter in te kunnen schatten, om te zoeken naar een 
veilige en effectieve behandeling, zodat uiteindelijk deze ernstige ziektes genezen 
en - indien mogelijk - zelfs voorkomen kunnen worden. 




