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‘Het is wat, maar niet veel' zeggen ze weleens ooit… 

Een mooie uitspraak over de betrekkelijkheid van het leven van wijlen mijn geliefde oma 

Anna Thoonen-van Tilburg. 

 

Een heleboel mensen hebben op een of andere manier bijgedragen aan de inhoud van dit 

proefschrift en verdienen hierom een eervolle vermelding. Om te beginnen wil ik alle 

onderzoeksdeelnemers enorm bedanken voor hun onbaatzuchtige bijdrage aan alle 

onderzoeken die soms veel tijd en geduld vergden. Het kan niet vaak genoeg benadrukt 

worden dat zonder hen klinisch onderzoek simpelweg niet mogelijk is. 

 

Promotor Prof.dr. M. T. Nurmohamed, beste Mike, door jou ben ik het onderzoek ingerold. 

Ik ben trots je eerste promovenda te mogen zijn, je hebt de rol van promotor meer dan 

verdiend. Door de vele mogelijkheden en vrijheid heb ik dit promotietraject met veel 

plezier afgerond en hoop ik in de toekomst nog onderzoek te mogen blijven doen. 

 

Copromotor dr. S. Simsek, beste Suat, dankzij jou kreeg ik de kans om mijn 

schrijftalenten te tonen en kwam er een goed geciteerd review als mijn eerste publicatie 

tot stand. Daarnaast hebben jouw onderzoeksideeën geleid tot twee andere mooie 

publicaties. Ik verheug me op je begeleiding tijdens mijn polistage in Alkmaar. 

 

Copromotor dr.J.H.M. Levels, beste Han, vele buisjes bloed zijn vanuit Reade naar het 

AMC gegaan voor nieuwe potentiele biomarker bepalingen, waar jij altijd tijd voor 

maakte. Samen met prof.dr. J.C.M. Meijers, welke ik bij deze ook van harte wil bedanken 

voor de samenwerking, hebben we een flink aantal subsidieaanvragen gedaan. Helaas zijn 

de aanvragen om diverse redenen niet gehonoreerd en zijn een aantal experimenten ook 

jammerlijk mislukt, maar desondanks heb ik dankzij jou veel kennis opgedaan over onder 

andere massaspectrometrie. 

 

Dr. F. Stam, beste Frank, jij hoort ook in dit rijtje thuis aangezien je me tijdens de 

vooropleiding interne geneeskunde in Alkmaar zoveel tijd en ruimte hebt gegeven om dit 

boekje af te ronden. Daarnaast ben je gewoon een geweldige opleider. Bedankt! 

 

Uiteraard wil ik alle coauteurs bedanken voor hun belangrijke inbreng ten aanzien van alle 

hoofdstukken uit dit proefschrift. In het bijzonder wil ik bedanken: Prof.dr. AE Voskuyl, 

als opleider en coauteur van meerdere hoofdstukken, Prof.dr.YM. Smulders, voor altijd 

snel en relevant commentaar, Prof.dr. H.W.M. Niessen, voor alle begeleiding ten aanzien 
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van de totstandkoming van hoofdstuk 1.3, Prof.dr. W.F. Lems, speciaal voor zijn 

opmerkzaamheid waardoor hoofdstuk 2.3 tot stand kwam, Prof.dr. D. van Schaardenburg, 

vooral voor zijn hulp bij het regelen van de logistiek voor het CV-RM project, Prof.dr. M. 

Boers, voor zijn epidemiologische en statistische bijdragen, dr. M.J.L. Peters, voor het mij 

wegwijs maken bij Reade, maar ook voor al zijn nauwgezette commentaar, dr. M. Van der 

Esch, voor de fijne begeleiding bij de totstandkoming van hoofdstuk 3.2. 

 

Ook de leescommissie wil ik bij deze van harte bedanken voor het beoordelen van dit 

proefschrift: dr. G.J. Wolbink, dr. I.E. van der Horst-Bruinsma, prof.dr. G. Kloppenburg, 

Prof.dr. R.F. van Vollenhoven, prof.dr. E.S.G. Stroes, Prof.dr. A. Boonen. 

 

Tevens wil ik bedanken alle reumatologen werkzaam bij het Amsterdam Reumatologie en 

Immunologie centrum voor het verwijzen van patiënten en verdere samenwerking, maar in 

het bijzonder W.F. van der Weele, beste Wilfred, bedankt voor de fijne tijd op de 

dagbehandeling, je hebt me veel geleerd en bent een geweldig klinisch arts. 

 

Lieve verpleegkundigen en secretaresses van Reade en Vumc. Jullie zijn ook zo onmisbaar 

voor onderzoek, jullie zorgen immers voor de logistiek, metingen en dataverzameling. 

Daartoe behoort ook het (voormalig) onderzoeksbureau en laboratoriumpersoneel van 

Reade, de waarde van een goed lopende ondersteuning is blijkbaar moeilijk te schatten in 

tijden van schaarste. In het bijzonder wil ik bedanken Marga Kammijer, Annemarie 

Abrahams, Martine Kos, Astrid Twisk, Sylvia de Boer, Marjolein Sanberg, Jet Sterk, Dorien 

Zeinstra, Rhea Alblas, Jopie Marsman, Veronique vd Lugt, Svetlana Konstantinovski, 

Remke Albers, Els Klink, Elena Palamarenko, Sylvia van Klaveren, Carlo van Dongen en 

Margret de Koning. 

 

Beste Ed Griep, Hanneke Griep-Wentink, Anneke Jonker, Mirjam Dudok, Suzan Niemeijer-

Kanters, Guy DeKoninck en Olga Bruinsma, reumatologen, reumaverpleegkundigen, 

internisten en vasculair verpleegkundigen van Antonius ziekenhuis te Sneek. Zonder jullie 

voortvarende medewerking aan het CV-RM project op een vooruitziende en innovatieve 

eigen wijze was hoofdstuk 1.1 qua patientenaantallen een stuk magerder geweest. Het 

includeren van patiënten liep bij jullie gesmeerd, heel erg veel dank voor jullie geweldige 

inzet! 
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Beste data-invoerders in het bijzonder Sietske Temminghof (of zal ik je rechterhand 

noemen?), Daphne Jonker, Sharon Donicie en Nick Nurmohamed, bedankt voor jullie hulp. 

In mijn eentje had ik het nooit gered, zoveel data! 

 

Collega onderzoekers, ook aan jullie heb ik veel te danken: Charlotte, bedankt dat ik je 

paranimf mocht zijn, een hele eer! Ik bewonder jouw opgeruimdheid en de manier waarop 

je de balans tussen werk en thuis zo goed kan vinden. Anna, wat ben jij efficiënt! What 

happened in London stays in London! Lotte, we begonnen ongeveer tegelijk bij Reade, jij 

als onderzoeker, ik als ANIOS. Je was voor mij een voorbeeld onderzoeker, leuk dat we bij 

elkaar om de hoek wonen. Margret, ik bewonder je levenskeuzes en hoop dat we contact 

blijven houden. Alper, bedankt dat je me hebt betrokken bij het CARRĒ-project en voor je 

geweldige inzet bij ons pathologie-project toen ik hoogzwanger was. Eeeeva, roomie, 

bijna een dubbelpromotie, dat was leuk geweest, bedankt voor de koffie, biertjes en 

biosdates. Ingrid, steun en toeverlaat voor alle onderzoekers bij statistiek en logistiek 

binnen Reade, zorg je dat ook jouw boekje er komt? Sjoerd, bedankt voor de tegenhang in 

mijn perfectionisme, anders was hoofdstuk 3.1 er nog niet geweest. Karin, waterskieën 

een welkome ontspanning na het werk, succes met jouw promotieboekje. Maaike, dankzij 

jou leeft I-CaRe voort, dit geeft mij een goed gevoel en hopelijk levert het nog vele mooie 

publicaties op. Marian, Willem, Rabia, Samina, Merel, Anneke, Leonieke en Jill, collega’s 

die begonnen in mijn laatste jaar bij Reade, jullie zijn een leuke groep, veel succes met 

jullie promoties. 

 

Ook de collega onderzoekers van de VU wil ik niet vergeten, in het bijzonder Hennie, dank 

voor je motiverende en geruststellende woorden en schouderklopjes, die had ik af en toe 

nodig. Marieke, bedankt voor je statistische adviezen en gezelligheid. Stefan, bedankt 

voor het initiatief in het borrelen en goede drukker-deals. Nicole en Linda, ook altijd in 

voor een praatje en feestje. 

 

Internisten en collega arts-assistenten van het Medisch Centrum Alkmaar, alias Noordwest 

ziekenhuisgroep. Bedankt voor de fijne samenwerking, we zijn een hechte groep, die voor 

elkaar klaar staat en dat helpt enorm bij het afronden van proefschriften. Bedankt voor 

jullie belangstelling en collegialiteit! 

 

Ook buiten het onderzoek wil ik nog veel mensen in het zonnetje zetten. Sommigen 

vanwege ondersteuning, anderen vanwege de broodnodige afleiding. 
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Lief volleybalteam en trainer: Marjolein, Hanneke, Danielle, Floor, Christa, Afke, Jelly, 

Anouk, Anita en Maarten bedankt voor jullie gezelligheid en begrip als ik weer eens met 

een overvol hoofd net op het nippertje op training/wedstrijd verscheen. Vamos! 

 

Gelukkig heb ik vele lieve vrienden en vriendinnen, die ondanks tijdgebrek en soms ook 

grote afstanden toch altijd belangstelling zijn blijven tonen in mijn leven. Marleen en 

Alice, oud huisgenootjes en vriendinnen voor het leven, bij jullie kan ik altijd alles kwijt. 

Onze afspraakjes werden minder frequent maar niet minder waardevol de afgelopen 

maanden, bedankt voor jullie luisterende oren en lieve woorden. 

Janneke, Anne Marthe en Synnøve, vriendinnen vanaf onze studietijd, wat een fijn clubje 

zijn we ondanks de afstanden. De afgelopen twee jaar is een mooie langlauftraditie 

geboren en hopelijk kunnen we deze jaarlijkse reünie op een of andere manier blijven 

voorzetten in de toekomst. 

Caroline, Saskia en Anneke, al vriendinnen vanaf basis/middelbare school. Wat heb ik 

jullie verwaarloosd, ik beloof beterschap! Jean-Marie en Jochem, Petra en Joost, voor 

jullie geldt hetzelfde: tijd voor een afspraak! 

Oud SVUers (en aanhang), Wouter en Marije, Marieke en Joppe, Sifra en Stefan, Steven en 

Wikke allemaal druk met kinderen, reizen, verhuizen, trouwen, werken, volleybal of 

andere hobbies, maar als we elkaar zien is het ouderwets gezellig! 

Marjolein en Tibart, wat hebben we lieve meiden en wat kunnen ze fijn samen spelen. 

Bedankt voor de fijne manier waarop we elkaar tot steun kunnen zijn en natuurlijk ook 

voor jullie gezelligheid, de vakanties en fijne etentjes. 

 

Tot slot blijven nog een aantal hele belangrijke mensen over: mijn familie. 

 

Tom en Irma, een fijner stel schoonouders had ik me niet kunnen wensen! Lieve opa en 

oma. Irma bedankt voor je praktische tips en voor al die kleine regeldingetjes waar Dirk 

en ik vaak niet aan toekomen. Tom, jij bent mijn ultieme voorbeeld onderzoeker. Bedankt 

voor je belangstelling in mijn onderzoek. 

 

Lieke, zus(je). Joost, broer(tje), paranimfen. Allebei jullie weg gevonden in het leven, 

Lieke met Eelco, Joost met Anne. Ook al mag het contact wat mij betreft vaker, als we bij 

elkaar zijn is het altijd een moment van ontspanning. Ik koester onze avonden spelletjes 

doen en lachen om flauwe grapjes als we allemaal samen zijn. Ik ben trots op ons als fijn 

gezin. 
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Lieve mama, ik heb zoveel bewondering voor je en voor de manier waarop je ons drieën 

ondanks alles van alle gemakken voorzien en met veel liefde hebt grootgebracht in je 

eentje. Je staat altijd klaar voor iedereen en bovenal voor mij en mijn gezin ondanks de 

afstand. Je bent een hele lieve oma voor Nia. 

Lieve Frans, papa, we moeten je al veel te lang missen. Toch weet ik zeker dat ik op veel 

interesse had kunnen rekenen als je er nog was geweest tijdens de totstandkoming van dit 

boekje.En natuurlijk als opa... Ik had graag met je willen filosoferen over het leven, maar 

helaas is ons dat niet gegund. 

 

Mijn liefste Dirkjan, je geduld en begrip kennen gelukkig geen grenzen. Ik heb veel 

daarvan gevergd en hoop dat ik dat weer goed kan maken. Al 14 jaar ben ik gelukkig met 

jou aan mijn zijde. Daar komen wat mij betreft nog vele gelukkige jaren bij. 

 

Lieve Lieve Nia, mijn belangrijkste en mooiste afleiding van dit proefschrift... 

Lief manneke in mijn buik, de belangrijkste aanleiding tot het afronden van dit 

proefschrift. 
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Curriculum vitae (Nederlands) 

Inge Anne Maria van den Oever werd geboren op 13 augustus 1981 te Eindhoven, 

Nederland. In 1999 behaalde zij haar eindexamen aan het Merletcollege land van Cuijk en 

daarna startte zij met de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 

2006 behaalde zij haar artsdiploma en datzelfde jaar startte zij als arts-assistent niet in 

opleiding interne geneeskunde in het Westeinde ziekenhuis te Den Haag. Eind 2008 begon 

zij als arts-assistent niet in opleiding bij de reumatologie afdeling van Reade, centrum 

voor revalidatie en reumatologie, te Amsterdam, alwaar zij op de dagbehandeling een 

aantal onderzoekscohorten opstartte naar nieuwe biologicaltherapieën. In 2010 begon zij 

onder leiding van Prof.dr. M.T. Nurmohamed aldaar aan een promotieonderzoek en 

ontving zij een aantal subsidies voor onderzoek naar cardiovasculair risicomanagement bij 

reumatoide artritis. Tijdens haar promotietraject mocht zij onderzoeksresultaten 

presenteren op het Europees reumatologie congres (EULAR) en het Nederlandse 

reumatologie congres (NVR). In 2014 ontving zij de NVR prijs voor beste posterpresentatie. 

November 2014 begon zij aan de vooropleiding interne geneeskunde in het Noordwest 

Ziekenhuisgroep, lokatie Alkmaar bij opleider dr. F. Stam, in het kader van de opleiding 

tot reumatoloog aan het Vumc bij opleider Prof.dr. A.E. Voskuyl. Zij woont samen met 

Dirkjan Floriaan van den Berg en hun dochter Nia Lynn van den Berg in Amsterdam en zij 

verwachten hun tweede kind in augustus 2016. 
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Curriculum vitae (English) 

Inge Anne Maria van den Oever was born on August 13th 1981 in Eindhoven, The 

Netherlands. She graduated from high school (Merletcollege land van Cuijk) in 1999 and 

started with the study Medicine at the Vrije Universiteit, Amsterdam. In 2006 she received 

her medical docter degree and started working as a resident internal medicine in the 

Westeinde hospital, The Hague. December 2008 she started as resident at the 

rheumatology department of Reade, centre for revalidation and rheumatology, 

Amsterdam, where she started some research cohorts investigating new biological 

therapies. In 2010 she started her PhD at Reade under supervision of Prof.dr. M.T. 

Nurmohamed and she received some grants for a research proposal on cardiovascular risk 

management in rheumatoid arthritis. During her PhD she presented results at an 

international rheumatology congress (EULAR) and at the Dutch rheumatology congress. In 

2014 she received an award for best poster presentation at the Dutch rheumatology 

congress. November 2014 she started a residency in Internal Medicine at the Noordwest 

Ziekenhuisgroep, Alkmaar under supervision of dr. F. Stam as part of the training for 

specialization as rheumatologist at the VUmc under supervision of Prof.dr. A.E. Voskuyl. 

She lives together with Dirkjan Floriaan van den Berg and their daughter Nia Lynn van den 

Berg and they are expecting their second child in August 2016. 


