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Woord van dank

Zoals u reeds aan het aantal en de diversiteit van de artikelen kunt opmaken, is dit proef-
schrift niet tot stand gekomen door één enkel persoon, maar door vele mensen van ver-
schillende afdelingen. Hieronder zal ik proberen zoveel mogelijk personen te bedanken,
maar meteen weet ik dat ik niet volledig ben. Hiervoor bij voorbaat mijn excuses. De
afdelingen die verantwoordelijk waren voor de inhoud van dit proefschrift zijn de
Klinische Farmacologie van de Rijksuniversiteit Groningen en de afdelingen Cardiologie,
Nefrologie, Interne Geneeskunde en het Trial Coordination Center van het Academisch
Ziekenhuis Groningen.

Voordat ik mensen persoonlijk dank, wil ik eerst de inwoners van de stad Groningen
bedanken voor deelname aan de beschreven studies in dit proefschrift. De deelnemers
van de PREVEND IT studie heb ik de afgelopen drie jaar goed leren kennen. De motiva-
tie van deze mensen, die geen enkel eigenbelang in de studie hadden, vond ik zeer 
bijzonder. Ter ere van jullie is d’Olle Grieze afgebeeld op dit proefschrift.

De meest bepalende persoon voor de inhoud van dit proefschrift, maar vooral voor de
inhoud van mijn promotietijd was professor van Gilst, mijn eerste promotor. Beste Wiek,
ik wil je bedanken voor alle mogelijkheden die je me hebt gegeven en gegund. Naast je
kracht om op het goede moment aan te geven wanneer iets anders moet en het continue
vertrouwen dat je me gaf, heb ik van je geleerd hoe ik mezelf en mijn onderzoek het best
kan presenteren in de wetenschappelijke wereld. Naast onze gezamenlijke wetenschappe-
lijke activiteiten hoop ik nog regelmatig met je op zoek te gaan naar nieuwe gadgets,“Surf
& Turf” en andere zaken die het leven aangenaam maken.

Graag wil ik ook mijn tweede promotor, professor van Veldhuisen, bedanken. Beste Dirk-
Jan, naast het kritisch beoordelen van mijn manuscripten ben ik je zeer dankbaar voor
de vrijheden die je me hebt gegeven om af en toe van de rode draad van mijn onderzoek
af te wijken. Tevens ben ik je erkentelijk voor het vertrouwen dat je me gaf tijdens de pro-
motiebesprekingen en de mogelijkheid om me te specialiseren tot cardioloog.

Cruciaal voor het eerste gedeelte van dit proefschrift is mijn derde promotor, professor
de Jong. Beste Paul, ik wil je bedanken voor je kritische en relevante vragen, die zorgden
voor een gezonde stimulans om ideeën en data nogmaals te controleren en tweemaal na
te denken voordat ik een discussie naar je opstuurde. Gedurende het promotietraject heb
je mijn respect vooral verdiend door de bevlogenheid waarmee je de PREVEND studie
leidde en het enthousiasme als je weer nieuwe data van een promovendus had gekregen,
die niet alleen hypotheses beantwoordden maar ook altijd weer nieuwe genereerden. Ik
hoop nog lang bij de PREVEND studie betrokken te blijven.

Verantwoordelijk voor het opzetten en het verloop van de ICaRiS studie, die is beschre-
ven in het tweede gedeelte van mijn proefschrift, is mijn copromotor, dr Tio. Beste René,
het was niet altijd gemakkelijk om mensen te overtuigen van de resultaten uit de ICaRiS
studie, maar uiteindelijk is de boodschap helder verwoord en zal het zijn plaats innemen
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als kritische noot tussen de andere endotheelfunctie studies. Helaas heeft de REPAIR stu-
die dit proefschrift niet gehaald, maar ook deze studie zal nieuwe inzichten geven in de
functie van de vaatwand. Naast onze discussies over nieuwe projecten, wil ik je bedanken
voor mijn begeleiding en wetenschappelijke vorming.

De leden van mijn leescommissie, professor Rabelink, professor Tijssen en professor
Verheugt, wil ik bedanken voor de bereidheid om mijn proefschrift te beoordelen.

Tijdens mijn promotietijd heb ik de mogelijkheid gekregen om vele cursussen en con-
gressen te bezoeken. Hierdoor heb ik het GUIDE certificaat kunnen bemachtigen en de
opleiding tot klinisch farmacoloog kunnen volgen. Graag wil ik hierbij professor de
Graeff en professor de Zeeuw bedanken voor de mogelijkheid om me te bekwamen in de
klinische farmacologie.

De data, die in dit proefschrift zijn beschreven, zijn door verschillende personen gegene-
reerd. Wekelijks worden tientallen deelnemers van de PREVEND studie gezien en onder-
zocht door de assistenten van de PREVEND polikliniek. Hierbij wil ik in alfabetische
volgorde Anna, Annet, Annie, Erika, Janita, Jannie, Judith, Linda, Martha en Roelie
bedanken voor het verzamelen van alle gegevens, maar vooral voor de gezelligheid op de
poli. Hierbij mijn excuses voor het ontbreken van enig humeur om halfacht ‘s ochtends
en het consequent negeren van de afwas.

De dikte van de vaatwand van de halsslagader beschreven in hoofdstuk 6 werd gemeten
door een viertal analisten van het vaatlab. Hierbij wil ik Wietze Kuipers, Marianne Bruin,
Anne van Gessel en Margreet Teune-Weesjes hartelijk danken voor hun bekwaamheid,
maar vooral voor hun flexibiliteit. Tevens wil ik dr Arie van Roon en dr Andries Smit
bedanken voor het respectievelijk analyseren van de ruwe data en het interpreteren van
de resultaten. Dr Jan Kors wil ik bij deze bedanken voor het coderen van alle hartfilmpjes
van de PREVEND studie, de welwillendheid om nieuwe variabelen te creëren en het mee
denken over nieuwe ideeën. Daarnaast wil ik dr Ad van Boven, dr Maarten van den Berg
en dr Gillian Jessurun bedanken voor hun bijdrage aan enkele hoofdstukken uit dit
proefschrift. Dr May wil ik bedanken voor mijn introductie bij de cardiologie. De groep
van professor de Jong-van den Berg en in het bijzonder Jarir Atthobari en dr Maarten
Postma wil ik bedanken voor de kennismaking met de farmaco-economie, een vak dat
naar mijn mening een steeds grotere rol gaat spelen binnen de cardiologie. Rob Bieringa,
Marco Assmann, en Diane Steenks wil ik bedanken voor het verwerken van de PRE-
VEND-data tot een te analyseren database. Rob, de PREVEND IT is mede dankzij jou tot
een goed einde gebracht, waarvoor veel dank. Voor de ICaRiS studie was Margriet
Couperus onmisbaar en ik wil je hartelijk danken voor de goede samenwerking en de
gestructureerde manier, waarop je de eindpunten verzamelde. Ook wil ik mijn voorgan-
gers Gilles Diercks en Stefan Monnink bedanken voor de belangrijke rol die zij hebben
gespeeld bij het opzetten van en het includeren van patiënten in de PREVEND IT en de
ICaRiS studie.

Zowel de eindpunten van de PREVEND IT als de ICaRiS studie werden beoordeeld door
een onafhankelijke eindpuntencommissie, die ik veel dank ben verschuldigd voor het
belangeloos evaluaren van de mogelijke eindpunten. De eindpuntencommissie van de

WOORD VAN DANK
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PREVEND IT bestond uit professor Verheugt, dr Kremer Hovinga en drs Schrijvers. Die
van de ICaRiS studie uit professor Bär, dr Peters en dr den Heijer. I would like to thank
professor Pitt and professor Sheperd for their participation in the Safety and Data
Monitoring Board of the Prevend Intervention Trial. Daarnaast wil ik dr Zwinderman
bedanken voor het uitvoeren van de interim-analyses van de PREVEND IT.

Voordat de data van beide studies wereldkundig werden gemaakt waren een aantal sta-
tistische exercities noodzakelijk om de resultaten zo duidelijk mogelijk weer te geven.
Voor het PREVEND gedeelte heeft Hans Hillege hierin een cruciale rol gespeeld en mij
bijgestaan tot in de kleine uurtjes. Hans, bedankt voor je toegankelijkheid en geduld om
deze brombeer statistisch te ondersteunen. Twee deuren verder werden de resultaten van
de ICaRiS studie geanalyseerd door Nic Veeger, die telkens weer bereid was om een nieu-
we hypothese te toetsen waarvan er uiteindelijk drie zijn gepubliceerd in dit proefschrift.
Nic, bedankt voor de gezelligheid (en uithoudingsvermogen) tijdens de vele uren die we
doorgebracht hebben bij het analyseren van de data.

Het werken op drie verschillende afdelingen heeft als voordeel dat je, naast het drie keer
zovaak koffie drinken, ook bijgestaan wordt door drie verschillende secretariaten. Graag
wil ik Ardy, Alexandra, Ellen, Olga, Alma, Alice, Jannet, Liesje, Manon, Winie en Ria ont-
zettend bedanken voor alles wat zij voor mij tussendoor hebben gedaan. Vaak waren het
kleine dingen, maar die maken juist het verschil. Dank.

Het slagen van een promotietijd wordt voornamelijk bepaald door de collega’s en de
mensen om je heen. In het bijzonder wil ik mijn PREVEND collega’s Jacobien Verhave en
Erik Stuveling bedanken voor het afreageren mijnerzijds over het onheil wat mij dage-
lijks bezig hield. Jacobien, jouw oprechte interesse in de medemens en de continue drang
om je wetenschappelijke honger te stillen bewonder ik enorm. Naast het voordurend
controleren van elkaars presentaties, artikelen en aanverwante zaken, heb ik met veel ple-
zier de kunst en reiswereld met je doorgenomen. Erik, ondanks de door jou zo vaak
benoemde tegenstellingen hebben we veel gemeen. Naast onze gezamelijke interesse in
het ‘hotte’ CRP was onze banale humor vaak een prettige onderbreking van de dag. Ook
zal ik onze politieke en ethische discussies niet snel vergeten. Bij deze wil ik Susan,
Christiane, Auke en Jacolien veel succes wensen op de PREVEND poli. Ik ben ervan over-
tuigd dat zij een mooie tijd zullen hebben vol goede herinneringen.

Ondanks dat ik zelf nooit een werkplek heb mogen bezitten in het inspirerende ‘green-
house’, beschouwde ik het wel als mijn thuisbasis gedurende de gehele promotietijd. De
band tussen de onderzoeksassistenten is op zijn minst bijzonder te noemen en het vele
contact dat de collega’s onderling hebben buiten de werkuren om geeft de goede ver-
standhouding weer. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de goede sfeer. Bedankt Tom,
Peter, Pim, Vincent, Eduard, Martin, Michiel, Rudolf, Trudeke, Jessica, Joost, Titia,
Richard, Bas, Bas, Wim, en Paul. Daarnaast wil ik Lieuwe Piers, student geneeskunde,
bedanken voor het uitvoeren van de QCA’s in de ICaRiS studie en het uitvoeren van de
dagelijkse logistiek en het analyseren van de REPAIR studie.

Hierbij wil ik alle Aio’s en medewerkers van de Klinische Farmacologie bedanken voor
de samenwerking en de gezelligheid bij ‘de bank’.

WOORD VAN DANK
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Natuurlijk wil ik ook de mannen die mij bijstaan tijdens de promotie bedanken.
Lodewijk, naast onze gezamenlijke liefde voor vlees, voetbal en andere geneugten van het
leven, kunnen we elkaar vermaken door middel van (voor mij) kansloze weddenschap-
pen (kuifje is in Parijs geweest). Ik heb diep respect voor je attentheid en bereidwilligheid
om anderen te hulp te schieten zonder enig vorm van eigenbelang. Ik hoop de komende
50 jaar nog regelmatig met je naar Ajax, congressen en concerten te gaan. Anton, ik wil
je vooral bedanken voor de periode in Enschede waar wij samen op de Ripperda/
Deurningerstraat menig uurtjes hebben doorgebracht met darten, kolonisten en gokken.
De spare ribs van Billy’s Bob blijven de beste. Maar ook nu als medebuurtbewoner, zul-
len we elkaar nog regelmatig tegenkomen in ontspannen situaties.

Tenslotte wil ik mijn ouders, Matthy en Michiel bedanken voor jullie interesse en steun,
maar vooral voor het feit dat jullie er gewoon zijn. Lieve ouders, ik wil jullie bedanken
voor alle kansen, die jullie mij hebben gegeven. Jullie hebben ons geleerd intens te genie-
ten van alle niet-materialistische zaken in het leven, waarvoor ik jullie nog dagelijks
dankbaar ben. Dit proefschrift is mede door jullie tot stand gekomen, maar volledig aan
jullie opgedragen.

Lieve Dyonne, jou bedank ik voor de uren die niets met dit proefschrift te maken heb-
ben en die ik niets liever dan met jou wil delen.

WOORD VAN DANK
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