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DANKWOORD 

Zonder bijdrage, medewerking en steun van velen zou de inhoud van dit proefschrift niet tot stand 

zijn gekomen. Ik wil dan ook iedereen van het VU medisch centrum en READE, voorheen het Jan van 

Breemen Instituut, die op een of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen, bedanken voor de 

prettige samenwerking. In het bijzonder zou ik alle patiënten die hebben meegewerkt aan de diverse 

onderzoeken en het doneren van bloed willen bedanken. Bij een aantal personen wil ik in het 

bijzonder stilstaan. 

Promotor Prof. Dr. B.A.C. Dijkmans, beste Ben, bedankt voor het vertrouwen dat in mij werd gesteld 

ten tijde van mijn wetenschappelijke stage als geneeskunde student, wat er toe heeft geleid dat ik 

onder jouw hoede een promotietraject mocht starten en uiteindelijk nog kan afronden onder jou als 

emeritus hoogleraar. Daarnaast wil ik je bedanken voor de mate van vrijheid die gegeven is om 

richting te geven aan het promotietraject. 

Copromotor, Prof. Dr. W.F. Lems, beste Willem, ik wil je bedanken voor de afgelopen periode en de 

kansen die geboden zijn, waarin je altijd enthousiast en scherpzinnig over de projecten nadacht. Ik 

kijk dan ook uit naar de komende periode als AIOS reumatologie in het VUmc en hoop dat er 

daarnaast tijd is om begonnen projecten verder uit te werken. 

Copromotor, Dr. M.T. Nurmohamed, beste Mike, ik heb respect voor de toewijding waarmee je in je 

werk staat. Ik wil je bedanken voor de dagelijkse begeleiding en de volledige steun en mate van 

vrijheid die jij mij gaf tijdens deze periode. Ik hoop dan ook dat we onze samenwerking kunnen 

continueren. Daarnaast heb ik het bijzonder gewaardeerd dat je langs bent geweest in 

Monnickendam na de geboorte van Thomas! 

Copromotor en opleider, Dr. A.E. Voskuyl, beste Alexandre, ook jou wil ik specifiek bedanken voor de 

dagelijkse begeleiding en altijd scherpzinnige opmerkingen ter verbetering van projecten en 

manuscripten. Je hebt daarbij veel oog voor de grote lijn om daarmee een probleem tot de kern 

terug te brengen. Ik denk dat ik hier nog veel van zal leren in de periode als AIOS reumatologie in het 

VUmc. 

De leescommissie, bestaande uit, Prof. Dr. M. den Heijer, Prof. Dr. Y.M. Smulders, Prof. Dr. R.B.M. 

Landewé, Prof. Dr. C.L.Verweij, Prof. Dr. J.W.J. Bijlsma, en Dr. S. Simsek, wil ik bedanken voor het 

beoordelen van mijn proefschrift. 

Vokko van Halm, ere wie ere toekomt! Dankzij jouw observatie dat schildklierafwijkingen mogelijk 

vaker in de CRFs gerapporteerd werden ten tijde van je promotie onderzoek naar cardiovasculaire 

ziekten bij reumatoide artritis patiënten, mocht ik een wetenschappelijke stage doen met jou als 

enthousiaste begeleider. Dit heeft uiteindelijk tot dit proefschrift geleid en dat ik definitief de keuze 

voor de reumatologie heb gemaakt. Ik wil je hier ontzettend voor bedanken! Ook Wouter Bos en 

Mark Nielen  wil ik bedanken voor de gezellige periode tijdens mijn stage en begin van mijn 

promotietraject, wat uiteindelijk nog tot enkele mooie gezamenlijke publicaties heeft geleid. 

Izhar van Eijk, we kennen elkaar al sinds de basisschoolperiode, waarin memorabel is dat wij allebei 

zijn opgegroeid in buurten die in de top 10 van slechtste buurten van Nederland stonden. Ik denk dat 

dit en jouw proefschrift laten zien, dat dit niet alles zegt. De reden dat ik uiteindelijk een stage bij de 

reumatologie kon doen, heb ik aan jou te danken. Je attendeerde me op het feit dat Vokko nog 



 

 

iemand nodig zou hebben voor een project wat leuk zou zijn voor een wetenschappelijke stage. 

Eigenlijk mag ik dus stellen dat ik mijn loopbaan tot op dit moment volledig aan jou te danken heb, 

waarvoor ontzettend veel dank! Ondanks dat we elkaar te weinig spreken, toont dit hoe goed onze 

vriendschap is. Ik ben dan ook vereerd dat je mijn paranimf wil zijn. 

Voorts wil ik alle onderzoekers van het  (voormalige) JBI bedanken voor de prettige sfeer op de 

werkvloer en tijdens congresbezoeken, te weten: Charlotte, Ingrid, Lotte, Inge, Margret en Jennie. 

Alper, bedankt voor de vele memorabele momenten tijdens congresdagen en “what happens in 

London stays in London”. Anna, generaal, leuk dat je na mij ook naar Alkmaar bent gekomen. Succes 

met je laatste loodjes en zoals ik zo vaak zeg: “Het komt goed!” 

Ook wil ik alle onderzoekers van het VUmc bedanken. Debby, Marieke en Danielle, cobra 

light/osteoporose dames, hartelijk dank voor de prettige samenwerking en vele kopjes koffie en veel 

succes met ook jullie laatste loodjes! Mike, bedankt voor de vele nuttige discussies en 

gedachtenwisselingen over met name de relatie tussen hart- en vaatziekten en reumatoide artritis. 

Daarnaast was er altijd ruimte voor de echte belangrijke dingen van het leven! Mirjam en Ernst, 

bedankt voor het warme onthaal in mijn beginperiode als onderzoeker en de gezellige tijd nadien. 

Mignon en Yooni, kamergenoten, het was een gezellige en prettige tijd in de periode samen op 

3A54. Ik wens ook jullie veel succes toe met de afronding van jullie proefschrift. Lilian, bedankt voor 

je altijd luisterend oor wanneer ik weer eens met een statistisch of methodologisch dilemma zat. 

Stefan, succes met je projecten in samenwerking met de nucleaire geneeskunde en ik ben benieuwd 

naar deze resultaten. 

Tevens wil ik alle arts-assistenten van het VUmc bedanken voor de prettige tijd en de mogelijkheid 

om altijd bij jullie aan te kloppen wanneer ik onzeker was in de periode als ANIOS: Paulina, Lindy 

Anne, Marijn, Marleen, Lonneke, Silvy, Michel en Joyce bedankt. 

Daarnaast wil ik alle reumatologen van het VUmc en READE bedanken voor het verwijzen van 

patienten voor onderzoek en de mogelijkheid om altijd te kunnen overleggen over lopende zaken bij 

patiënten. In het bijzonder wil ik Conny van der Laken bedanken voor de poliklinische begeleiding en 

je laagdrempeligheid waarmee je altijd te benaderen was. Ik hoop dan ook dat je lopende PET 

projecten, en in het bijzonder het samen opgestarte PET rituximab project, tot mooie resultaten 

zullen leiden.  

Ook wil ik alle onderzoekers met wie een samenwerking is aangegaan bedanken. Han Levels, 

bedankt voor de samenwerking en je enthousiasme in het HDL protein profiling project. Cor en 

Saskia, ik denk dat we met onze studies letterlijk een brug hebben geslagen tussen het laboratorium 

aan de overkant van de Boelelaan en de kliniek. Ik ben dan ook trots op onze resultaten van onze 

genexpressie studies! Bedankt voor de samenwerking. Ook wil ik alle andere coauteurs van de 

pathologie bedanken: Ingrid, Mary en Marco bedankt. Suat, inspirerend om nu ook dagelijks te zien 

hoe je altijd weer met nieuwe briljante ideeën komt. Hopelijk kunnen we in de toekomst de krachten 

blijven bundelen en daarmee de missing links tussen endocrinologie en inflammatie verder op de 

kaart te brengen.  

Tevens wil ik alle “medewerkers” op het lab van het VUmc, in het bijzonder Kees van Uffelen, en 

READE, in het bijzonder Margret de Koning, Truus de Gast, Rob van de Stadt en Toni Pellicia 

bedanken voor alle bepalingen die zijn gedaan. Ook wil ik alle dames van de dagbehandeling van het 



 

 

VUmc en READE bedanken voor “het warme bad” waarmee ik altijd ontvangen werd. In het bijzonder 

wil ik Ewa Platek bedanken voor de vele logistieke en vooral zorgvuldige researchondersteuning die 

is gegeven.  

Noortje en Ida,bedankt dat jullie altijd direct klaar stonden als er weer eens iets geregeld moest 

worden. Els en Remke,  bedankt voor jullie altijd snelle ondersteuning voor mijn werkzaamheden in 

het JBI. 

Collega’s van het MCA, bedankt voor de niet te beschrijven uitstekende werksfeer, jullie steun en 

interesse die er getoond werd in mijn onderzoek. Ik zie de manier hoe er in Alkmaar gewerkt wordt 

als het voorbeeld hoe er moet worden samengewerkt. In het bijzonder wil ik Chantal noemen voor 

de grote bijdrage aan het ontwerp van dit proefschrift! 

Willem en Reward, fantastisch dat jullie allebei bij mijn promotie aanwezig kunnen zijn en ik hoop 

dat we onze lang bestaande vriendschap nog lang kunnen voortzetten. Willem, fantastisch dat je 

mijn paranimf wil zijn als niet medicus!  

Ook wil ik nog specifiek stilstaan bij mijn overleden moeder en opa en oma, bij wie ik kortdurend heb 

gewoond na het overlijden van mijn moeder. Ik weet dat het jullie droom was geweest om mijn 

verdediging van mijn proefschrift te mogen meemaken.Dit heeft niet zo mogen zijn. Ik ben dan ook 

trots dat de missie uiteindelijk geslaagd is. 

Papa, Mama en schoonouders, Lex en Ellie, bedankt voor de mogelijkheden die jullie mij hebben 

kunnen geven en het vertrouwen dat julllie in mij hadden in de toch ook soms moeilijke periodes van 

het leven. Uiteindelijk zijn deze hobbels misschien wel de grootste leerschool geweest, wat er toe 

heeft geleid dat ik alleen maar sterker in het leven ben komen te staan.  

En dan als laatste het thuisfront: Marieke, mijn rots in de branding.  Bedankt voor je altijd luisterend 

oor als iets enigszins tegenzat in mijn onderzoeksprojecten. Nu deze last van mijn schouders is, hoop 

ik meer tijd in jou en ons gezinnetje te kunnen stoppen. Thomas, eindelijk is het boek van papa af, 

dus vanaf nu zal ik er vaker voor jou en je zusje zijn. Elin, bedankt voor de lach die je elke dag weer 

gaf! Ik hoop nog lang van jullie allemaal te genieten. 

 


