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belast met de werving voor mijn onderzoek; Marjoleine Pieper en Gea Corton, dank voor 
het coördineren hiervan.

Mijn stagiairs: Annelieke, je was mijn eerste stagiaire in een rommelige beginperiode, 
maar je enthousiasme is me bijgebleven; Gerard, je hebt ontzettend veel werk verzet bij 
de werving van onderzoeksdeelnemers; Hanna, je hebt je stageverslag weten om te zetten 
in een te publiceren artikel. Dank voor jullie bijdragen aan mijn project. 

Mijn collega’s van (buiten) de AIO-gang: Annelies, Annemarie, Barbara, Carmilla, Didi, 
Inger, Jenneke, Josine, Lynn, Nicole, Nienke, Rick, Rosa, Sophie en Wouter. Wat een super-
werkomgeving vormden jullie. Het was heerlijk om af en toe lekker samen scheldkanonnades 
op RefMan af te vuren; relaxt uit lunchen te gaan – en dan vol vitamines maar zonder 
geld terug te komen; bij J.O.O. jullie commentaar op conceptpapers te krijgen. Heel erg 
bedankt! Lieve Nicole, jou wil ik in het bijzonder bedanken om alle adviezen, inwerktips en 
statistische hulp die zeker in mijn begintijd voor mij onmisbaar was. Komt er nog eens een 
vervolg op ons leuke congresbezoek in Chicago? Lieve Lynn en Rosa, mijn paranimfen, fijn 
om jullie naast me te weten op het moment suprême!! Lynn, na Londen en New York, waar 
eten we onze volgende cheesecake? Ook zonder dat is een break met jou oppeppend. 
Rosa, jij kwam te laat, of ik ging te snel weg... Als buuf verspreidde je positieve energie, al 
dan niet door middel van papieren vliegtuigjes via het raam.

Karlijn, Kim & Nicolette – lieve Musketiers, hoe zou het zonder jullie geweest zijn?! Vanaf 
de EMGO-cursus in Maastricht, via kerstklazen naar koffietjes bij het DE-cafe en diners 
waar dan ook. We’Il stay in touch.

Vrienden en (schoon-)familie, jullie interesse in mijn bezigheden, maar ook het gewone 
socializen, het samen hardlopen, films kijken, aquarelleren (ja heus), pilates-en en ander 
tegenwicht tegen statistiekdromen en werkstress hebben mij de afgelopen 4,5 jaar 
geholpen dit boekje vol te krijgen. Thanks!

Mijn ouders dank ik voor meer dan alleen die genetische mix waardoor ik plezier heb in 
analytische zaken en taal. Lieve mam & pap, dank voor al jullie goede zorgen. Jullie niet 
aflatende betrokkenheid in mij en mijn werk zijn echt hartverwarmend. Pap, na 30 jaar is 
het mijn beurt, een nieuwe Cerambycida is geboren. Pi, Jack en Joan, lieve brussen, ik ben 
blij met jullie. En Pieter, je halsslagader is prachtig (zie hoofdstuk 1, figuur 1 en 3).

Tot slot mijn allerliefste vriend en echtgenoot, Evert, ik dank je voor je onvoorwaardelijke 
steun en liefde!

Allereerst ben ik veel dank verschuldigd aan alle mensen die hebben deelgenomen aan 
de extra hart- en vaatmetingen van NESDA. Dit boekje is mogelijk geworden door jullie 
investering, de moeite die jullie namen om naar Amstelveen te komen. Zonder jullie geen 
kennis!

Daarna haast ik mij mijn begeleiders te bedanken: Brenda Penninx, Michaela Diamant, 
Harm van Marwijk en Hein van Hout. Het was meestal ‘a hell of a job’ om gezamenlijke 
afspraken te maken en de projectbesprekingen zelf waren zonder uitzondering hectisch 
(veel bespreken in te weinig tijd   vaatverstijvend). Echter, dankzij jullie inzet, vertrouwen 
en uitwaaierende vakkennis verliep exercitie NESDA-vasc soepeltjes. Hein, jij was degene 
die het project trok en de man van de financiën. Je relaxte aanwezigheid in besprekingen 
vond ik erg prettig. Harm, door jouw toedoen werden mogelijke implicaties voor de 
praktijk niet vergeten. Ook zal ik me bij het schrijven blijven herinneren de ‘lezer aan 
hand te nemen’. Michaela, je encyclopedische vaatkennis was onmisbaar. Jouw uitermate 
kritische inbreng dreef me soms tot wanhoop, maar áltijd tot grotere kwaliteit. Brenda, 
een betere dagelijks begeleider had ik niet kunnen wensen. Concrete handvatten vond 
jij in de grootste kluwen van analyses, je hield altijd overzicht en je antwoordsnelheid bij 
gevraagd mailadvies is fenomenaal. Dank jullie wel voor alles wat ik van jullie geleerd heb! 
Ik zal onze bijeenkomsten missen.

Andrew Steptoe, thank you for the pleasant collaboration and for having me at your 
department of UCL, London, UK. It was a great opportunity for me! Mark Hamer, you have 
been an enormous help during my visit, to discuss upsetting findings (odds ratios of 24, 
inconsistencies), etc. Good to have you among the opponents. 

Verder wil ik graag de leden van mijn beoordelingscommissie bedanken voor de tijd en 
moeite die zij in het lezen van mijn proefschrift hebben gestoken: Eric de Groot, Mark 
Hamer, Adriaan Honig, Henriette van der Horst, Wijo Kop en Giel Nijpels, hartelijk dank! 
Giel, helaas kan je 30 november niet aanwezig zijn. Vanaf deze plaats nogmaals bedankt 
voor het coderen van de ECG’s    het onderdeel dat voor de deelnemers zelf direct nut 
had. 

Mijn co-auteurs dank ik voor de waardevolle input die zij leverden bij het schrijven van de 
artikelen. Cees Rustemeijer, dank voor je gastvrijheid op de afdeling Interne Beneden van 
ziekenhuis Amstelland waar ik de vaatmetingen verrichtte. Johan Gort van het AMC, dank 
voor je goede ultrasound trainingen en betrokkenheid. Eric de Groot, dank voor je gedegen 
IMT kennis en de kwaliteitswaarborging op dat vlak.

Het NESDA team in Amsterdam dank ik voor een fijne samenwerking. In het bijzonder: Ho-
Ming, Ho-Young, Jan, Marissa (hét schakelpunt van NESDA), Reen (voor het helpen opzetten 
van de logistiek), Rianne, Suzie en Tim (voor het omzetten van de raarste bestanden in 
werkzaam materiaal). Vanaf oktober 2008 werden ook NESDA medewerkers in Leiden 


