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Dankwoord 

 

Het leukste en meest onmogelijke deel van het schrijven van een proefschrift is volgens 

mij het dankwoord. Het leukste deel, omdat alleen al het terugdenken aan alle 

proefpersonen, collega’s, vrienden en familie me een heel erg warm gevoel geeft. Het 

meest onmogelijke deel, omdat er zoveel mensen hebben geholpen bij het ontstaan van 

dit proefschrift dat ik ongetwijfeld mensen ga vergeten.  

Allereerst waren al deze bladzijdes onbeschreven gebleven als niet een groot 

aantal proefpersonen zich vrijwillig had onderworpen aan mijn experimenten. Mijn dank 

voor het enthousiasme, de inzet en het vertrouwen waarmee zij de zeker niet geringe 

proeven ondergingen. 

Mijn promoter, prof. dr. C.D.A. Stehouwer. Beste Coen, ooit heb ik gekozen voor 

dit promotie-onderzoek met name omdat de bijbehorende professor slim, scherpzinnig en 

betrouwbaar zou zijn. Dat was een hele goede keuze. Je hebt inderdaad die en nog veel 

meer hele goede eigenschappen, waardoor ik ontzettend veel van je geleerd heb in de 

afgelopen jaren. 

Mijn co-promotoren, Richard en Erik, “partners in crime”, A-team leden, 

microcirculatieclubgenoten en vrienden. Richard, mijn steun en toeverlaat, zowel op 

wetenschappelijk gebied als in de kliniek met name tijdens alle roosterperikelen. Jouw 

snelle inzicht en advies (naast de drop en kopjes thee natuurlijk) hebben het werk een 

stuk lichter en inhoudelijk mooier gemaakt. Erik, bij jou is dit onderzoek begonnen. Dankzij 

jouw gedegen voorbereiding kon ik vlot aan de slag. In de loop van de jaren heb ik 

onbeperkt gebruik mogen maken van jouw brede kennis en interesse, zowel op het 

gebied van de wetenschap als daarbuiten. Dank daarvoor. 

Toen ik met het onderzoek begon, werd er nog een nieuwe medewerker 

aangenomen op de researchafdeling, Greetje de Vries. Het aanvankelijk verlegen Friese 

meisje ontpopte zich al spoedig tot een enthousiaste, inventieve en sociale research-

assistente en later research-manager. Dank voor alle hulp met de praktische uitvoering 

van mijn onderzoek en voor de opbeurende woorden soms zelfs al voor 7 uur 's morgens.  

Dankzij Maureen Smeets-Janssen en Mieke Pasman-Steyn voelde ik me vanaf het 

begin al thuis op de researchafdeling. Maureen, op een zeer prettige en stimulerende 

manier ben ik door jou in contact gekomen met "echt" wetenschappelijk onderzoek. 

Mieke, jouw georganiseer van praktische en logistieke zaken en vooral ook alle zakelijke 

en persoonlijke adviezen heb ik altijd zeer gewaardeerd.  

Veel collega-onderzoekers (en een paar muizen) hebben het werken in en buiten 

de Meander in de loop der jaren gezellig gemaakt en gezorgd voor de nodige afleiding: 

Miranda Schram, Michiel de Boer, Remco Peters, Matthijs Bunck, Maarten Tushuizen, 

Roger Schindhelm, Luuk Rijzewijk, Natalia Kuchuk, Lucia Arwert, Hans de Vries en 

Sigridur Jakobsdottir, bedankt! Collega's van de fysiologie, dank voor jullie sociale en 

wetenschappelijke bijdragen. In het bijzonder: Ed Eringa, in jouw buurt ontstond altijd een 

interessante discussie en je stond altijd klaar met hulp betreffende de meer basale en 

"niet-humane" kennis (zelfs nadat ik een naald in je onderbeen gestoken had). Mariska 

Lieuw-A-Fa, mede dankzij jou gingen de aio-cursussen gepaard met een vakantiegevoel. 

Ook was ik altijd erg blij dat ik met al mijn wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke 

beslommeringen terecht kon bij mijn kamergenootjes, allereerst natuurlijk Richard 
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IJzerman, daarna Mariken Volman, Alessandra Oortwijn-Faria en, last but not least, 

Jacqueline Hornstra. 

Alle andere collega's van de research-afdeling Ingrid Knufman, Ans Nicolaas, 

Nicolette Pliester, Jeanette Boerop en Greetje Asma, dank voor de prettige 

samenwerking. Gerda de Jong, jij hebt bergen werk verzet met het onderhouden van 

contacten met proefpersonen en de talloze metingen. Bas Bomer, dank je voor de alle 

adviezen op computergebied en natuurlijk de hulp op het laatste moment.  

Stage-studenten Harald Thune Jørstad en Mahmoud Abkhezr hebben niet alleen 

wetenschappelijk nuttig werk verricht, maar ook veel geholpen met de lange meetdagen. 

Ook de andere geneeskunde studenten die geholpen hebben met de metingen (en soms 

daarna, waarschijnlijk voordat ze het echt doorhadden, zelf proefpersoon waren) wil ik 

bedanken.  

Binnen de klinische afdeling van de interne geneeskunde was altijd begrip, hulp en 

belangstelling voor al mijn wetenschappelijke activiteiten. 

Professor John Yudkin, thank you for the always inspiring discussions and 

interesting points of view.  

Andrew Clark, it was really nice to have you in our research group for a few 

months. Thank you for your practical and scientific contribution to the intramuscular laser 

Doppler measurements. 

Vrienden, dank voor alle belangstelling die jullie in de loop van de jaren voor mijn 

onderzoek bleven houden. Els, Corine, Barber, Mirjam, Joost en alle aanhang, een 

"kippendate" staat altijd garant voor een heerlijk ontspannen tijd met soms zeer 

interessante belevenissen en gesprekken. Fieke en Arnold, jullie worden gemist, gelukkig 

zijn jullie er nu snel weer bij! Lieke, dank voor je vriendschap. Nicole, wees niet bang, je 

bent en blijft mijn allerbeste vriendin!  

Familie en schoonfamilie, dank voor alle interesse en natuurlijk ook de 

oppasmomenten op Aafke. Lieve paps en mams, wanneer nodig, zijn jullie altijd daar. 

Dank voor al jullie onvoorwaardelijke vertrouwen en natuurlijk ook voor de brede 

opvoeding met een medische en culturele inslag! Weer een stapje dichter bij de vier doc's 

in de familie. Allerliefste zus, jouw wetenschappelijke en sociale enthousiasme is 

onvoorstelbaar. Ondanks je drukke leven is er altijd een plekje voor mij, dank je! 

En dan natuurlijk Theo, jij stimuleert me in mijn werk maar hebt daarnaast veel 

ontspanning en rust in mijn leven gebracht. Sinds ik jou ken, heeft "gelukkig zijn" een 

nieuwe betekenis gekregen en onze Aafke heeft daar alleen nog maar iets aan 

toegevoegd.  

 

Dagdag 

Renate.   
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Renate de Jongh werd op 24 april 1975 geboren te Leiden. In 1993 werd het diploma 

Gymnasium β behaald aan het Coornhert Gymnasium te Gouda. In 1994 rondde zij de 

propedeuse Biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht af. Vervolgens startte zij met de 

opleiding geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tijdens de studie deed zij 

een extra wetenschappelijke stage in Indonesië en klinische keuzestages interne 

geneeskunde in Engeland en Italië. In 2001 behaalde zij cum laude het artsexamen. 

Daarna is zij begonnen met het onderzoek dat tot dit proefschrift geleid heeft bij de 

afdeling Algemene Interne Geneeskunde aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum 

onder supervisie van prof. dr. C.D.A. Stehouwer. In 2004 is zij tevens gestart met de 

opleiding tot internist in het Vrije Universiteit Medisch Centrum (opleider: prof.dr S.A. 

Danner) 

 

 

Renate de Jongh was born on April 24th 1975 in Leiden, the Netherlands. In 1993 she 

graduated from secondary school at the Coornhert Gymnasium in Gouda. In 1994 she 

obtained the propeadeutic degree in Biology at the Rijksuniversiteit Utrecht. In the same 

year, she started her medical study at the Vrije Universiteit in Amsterdam. During her 

medical study she performed an additional scientific traineeship in Indonesia and clinical 

traineeships in internal medicine in the United Kingdom and Italy. In 2001 she obained her 

medical degree cum laude. Subsequently, she started conducting the studies presented in 

this thesis at the department of Internal Medicine at the Vrije Universiteit Medical Center 

under the supervision of prof.dr. C.D.A. Stehouwer. In 2004, she also started the 

specialisation in Internal Medicine at the VU University Medical Center (head of the 

department: prof.dr. S.A. Danner).    

 


