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SuMMARy

Chapter 1
In the introduction, we try to give an overview on what is known on socio-economic 
aspects of adults with congenital heart disease (ACHD). We explain what previous re-
search had focused on and what it revealed. By summarizing the theoretical background 
of the problem, we try to set the stage for our attempts to answer some of the remain-
ing questions. All studies were conducted through CONCOR (CONgenital CORvitia), the 
Dutch national registry of adults with CHD or the APPROACH (Assessment of Patterns of 
Patient-Reported Outcomes in Adults with Congenital Heart disease) International Study.

Chapter 2
In this chapter, a qualitative study that was undertaken to gain insight in the barriers and 
facilitating factors experienced by CHD patients at work is described. Semi-structured 
interviews were held, based on a model that was constructed from several pre-existing 
work-models. Work was important for all participants. Important facilitating factors 
were social support and good relationships with colleagues and employer and having 
sufficient recovery opportunities; barriers were mostly seen in physical aspects and lack 
of recovery opportunities. Suggestions are done to for optimal job participation in ACHD.

Chapter 3
In chapter 3, gender disparities in job participation were investigated in a questionnaire-
driven study among CHD patients and a reference group. Whereas CHD has a large 
impact on working life in men and women, the impact of CHD on job participation 
seemed greater in men. In men with CHD, unemployment was more than twice as high 
as in the reference group and men worked proportionally more often part-time than the 
reference group. In women with CHD, working patterns differed less from women in the 
general population.

Chapter 4
The studies described in chapters 5, 6 and 8 were all conducted within the APPROACH 
International Study: the Assessment of Patterns of Patient-Reported Outcomes in Adults 
with Congenital Heart disease – International Study. The background, design and meth-
ods are all described in chapter 4.

Chapter 5
The main outcomes on quality of life (QOL) are presented in chapter 5. Overall, self-
reported QOL in adults with CHD was good. Although QOL was varying among countries, 
variations in QOL were more related to patient characteristics than country-specific 
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characteristics. As opposed to sex, educational level and CHD severity, which were not 
associated with QOL, increasing age, lack of employment, being without a partner and 
worse NYHA functional class were all associated with lower QOL.

Chapter 6
Aspects of employment were further studied within the APPROACH-IS study population. 
This is described in chapter 6. Specific aspects that influence employment status, work-
ability and limitations at work were explored. The majority of patients were employed, 
although strongly varying between countries. For most countries, employment rates 
for CHD patients were lower than for the general population. However, a few countries 
reported higher employment rates in CHD patients. Severe CHD, increasing age, female 
sex, history of congestive heart failure or mental disorders were all independently risk 
factors for less employment and more self-reported limitations or problems at work. 
Higher education and having a partner were both associated with more employment. A 
university degree was the only factor that was independently associated with less limita-
tions at work.

Chapter 7
The COCO study, described in this chapter, shows that signs of brain damage (as mea-
sured by MRI and neuropsychological testing) are often present in adults with TOF, but 
are not related to employment or the limitations at work that are also frequently seen. 
Corrective surgery at older age was associated with more cerebral damage, but will pre-
sumably diminish with the current earlier corrective surgeries. The limitations at work 
are not explained by cerebral damage and we must look for other explanations.

Chapter 8
In our study on insurances and mortgages in CHD patients, 38% experienced any restric-
tion in obtaining an insurance of mortgages, versus only 9% of the healthy reference 
group. Most problems were seen in obtaining life insurances, which were lessaplied 
for in the CHD group, but much more problems were seen. Patients with more severe 
CHD experienced more limitations, of whom the majority had to pay a higher premium. 
However, favourable clinical variables such as mild CHD, good functionall class and left 
ventricular function, did not protect against these problems. The gap between knowl-
edge on CHD and transparency of the insurance application process still seems to exist.

Chapter 9
To determine cancer incidence in adults with CHD, all patients included in CONCOR 
were linked with the Netherlands Cancer Registry. As seen in chapter 9, overall cancer 
incidence among adult survivors of CHD was not increased compared to the general 
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population. Lung cancer incidence was even decreased, possibly due to less smoking in 
the CHD population or left truncation in CONCOR being a cohort of survivors. Further 
studies with information on cancer risk factors, including exposure to ionizing radiation, 
are needed to define cancer risk in specific groups that seem at greater risk.

Chapter 10
In chapter 10, our studies are brought together and put in a historical and scientific per-
spective. Ideas and suggestions for future research and possible intervention strategies 
to improve the employment situation of adults with CHD were discussed and further 
explored.
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nEDERLAnDSE SAMEnvATTInG

Aangeboren hartafwijkingen (AHA) zijn de meest voorkomende aangeboren afwijkingen. 
Door de ontwikkelingen in met name de hartchirurgie, cardiale diagnostiek en Intensive 
Care zorg, is de prognose en overleving van de kinderen met AHA drastisch verbeterd, 
waarbij tegenwoordig meer dan 90% de volwassen leeftijd bereikt. Hierdoor zijn er 
inmiddels meer volwassenen dan kinderen met een aangeboren hartafwijking in Neder-
land. Deze patiëntengroep kan te maken krijgen met late effecten van de behandeling 
of ziekte zelf. Er lijkt daarnaast ondanks de verbeterde overleving ook nog steeds sprake 
van een zekere ‘sociale achterstand’ ten opzichte van de algemene bevolking. Eerder 
CONCOR onderzoek liet lagere opleidingsniveaus en meer werkeloosheid zien, zelfs bij 
patiënten met relatief milde afwijkingen. De onderzoeken die in dit proefschrift worden 
beschreven, laten de socio-economische aspecten van het hebben van een aangeboren 
hartafwijking voor volwassenen zien.

Hoofdstuk 1
In de inleiding in hoofdstuk 1, wordt een overzicht gegeven van wat er bekend is aan so-
cio-economische aspecten bij AHA. Voorgaand onderzoek wordt besproken en CONCOR 
en APPROACH-IS worden geïntroduceerd. De hoofdlijnen en studies van dit proefschrift 
worden kort ingeleid.

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2 beschrijft het kwalitatieve onderzoek dat werd verricht om meer inzicht te 
krijgen in de hindernissen en stimulansen die (jong) volwassenen met AHA ervaren op de 
werkvloer. Hiervoor werden patiënten geïnterviewd volgens een zelf geconstrueerd model, 
gebaseerd op theoretische modellen over werk en belastbaarheid. Hieruit werden data 
geabstraheerd. Werk bleek voor alle deelnemende patiënten heel belangrijk. Stimulerende 
factoren waren ‘sociale support’, goede relaties met werkgever en collega’s en het ervaren 
van voldoende herstelmogelijkheden. Barrières werden met name in de fysieke aspecten 
van het werk en de aandoening gezien en het gebrek aan herstelmogelijkheden. Op de 
ervaringen die we uit deze interviews hebben geleerd, zijn de vragenlijsten voor onze 
volgende studies en onze ideeën voor interventiemogelijkheden gebaseerd.

Hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 worden verschillen in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen ver-
geleken voor mensen met AHA en de algemene bevolking. Aangeboren hartafwijkingen 
hebben een effect op arbeidsparticipatie voor mannen en vrouwen. Net als in de bevol-
king werken vrouwen over het algemeen minder en als ze werken is dat vaker parttime. 
Echter, het mannelijk patroon van de AHA patiënten wijkt meer af van de bevolking dan 
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dat van de vrouwen. Mannen met AHA waren 2 keer vaker werkeloos en werkten vaker 
parttime dan mannen in de bevolking. Kortom, het hebben van AHA lijkt op mannen 
meer effect op werkgebied te hebben dan op vrouwen.

Hoofdstuk 4
De studies die in de hoofdstukken 5, 6 en 8 worden beschreven, zijn allemaal onder-
deel van de APPROACH Internationale Studie. Dit staat voor ‘Assessment of Patterns of 
Patient-Reported Outcomes in Adults with Congenital Heart disease’ en betekent het 
‘Vaststellen van Patronen van Patiënt-gerapporteerde uitkomsten in Volwassenen met 
AHA. De achtergrond, het ontwerp en de methoden van deze studie worden allemaal 
beschreven in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5
De belangrijkste uitkomsten uit de APPROACH internationale studie op het gebied van 
kwaliteit van leven in volwassenen met AHA worden beschreven in hoofdstuk 5. In 
het algemeen was de zelf-gerapporteerde kwaliteit van leven heel goed. Alhoewel dit 
varieerde tussen de verschillende landen, werden variaties in kwaliteit van leven meer 
veroorzaakt door verschillen in patiënt-karakteristieken dan land-karakteristieken. Deze 
patiënt-karakteristieken waren toenemende leeftijd, werkeloosheid, het gebrek aan een 
partner en slechtere functionele klasse. Deze factoren waren allemaal geassocieerd met 
een minder goede kwaliteit van leven. Geslacht, opleidingsniveau en ernst van de AHA 
speelden hierbij geen rol.

Hoofdstuk 6
Arbeid, werkvermogen en beperkingen op het werk door AHA zijn onderzocht onder 
alle patiënten die meededen aan de APPROACH internationale studie. Het merendeel 
van de patiënten bleek te werken, al werden er grote verschillen in arbeidsparticipatie 
gezien tussen de deelnemende landen. Vergeleken met de algemene bevolking, werkten 
de meeste AHA patiënten minder vaak, alhoewel er ook landen waren met een hogere 
arbeidsparticipatie onder de AHA patiënten dan de bevolking. Complexe afwijkingen, 
toenemende leeftijd, vrouwelijk geslacht en een voorgeschiedenis van hartfalen of 
psychische stoornissen, waren allemaal geassocieerd met een lagere arbeidsparticipatie 
of meer werkproblemen. Het hebben van een partner of een hogere opleiding was geas-
socieerd met een hogere arbeidsparticipatie. Een universitaire opleiding leek het enige 
te zijn wat geassocieerd was met minder beperkingen op het werk.

Hoofdstuk 7
In hoofdstuk 7 wordt de COCO studie beschreven. Deze studie laat zien dat er bij volwas-
senen met de tetralogie van Fallot (TOF) die hier ook aan geopereerd zijn, relatief veel 
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tekenen van hersenschade gezien worden. Hersenschade werd in deze studie bekeken 
middels een MRI van de hersenen en neuropsychologisch onderzoek. Tevens ervaarde 
ongeveer een derde van de mensen beperkingen op het werk, die zij toeschreven 
aan hun aandoening. Wij konden echter geen enkele relatie tussen deze verschillende 
uitkomsten vinden. Tekenen van hersenschade op de MRI waren geassocieerd met de 
leeftijd waarop iemand chirurgisch volledig gecorrigeerd was. Met de huidige standaard 
van eerder opereren zal dit hopelijk dan ook minder optreden. Er moet dus gezocht 
worden naar een andere verklaring voor de werkproblemen bij volwassenen met TOF.

Hoofdstuk 8
UIt ons onderzoek naar ervaringen met het verkrijgen van verzekeringen en hypotheken, 
bleek dat 38% van de AHA patienten hiermee problemen had gehad. Dit was maar in 9% 
van de mensen uit de controlegroep het geval. De meeste problemen kwamen voor met 
het krijgen van een levensverzekering. Dit werd minder vaak aangevraagd, maar gaf wel 
het meeste problemen. Patienten met ernstiger afwijkingen ervaarden ook meer pro-
blemen op dit gebied. De meerderheid moest een hogere premie betalen. Desondanks, 
bleken gunstige klinische parameters als milde afwijkingen, goede linker ventrikel functie 
of goede functionele klasse helemaal niet tegen dergelijke problemen te beschermen. Er 
lijkt een kloof te bestaan tussen de huidige kennis over AHA en de transparantie van het 
toekennen van verzekeringen en hypotheken.

Hoofdstuk 9
Om de incidentie van kanker in volwassenen met AHA te bepalen, werden alle patiënten 
die in CONCOR geïncludeerd waren gekoppeld aan de Nederlandse Kanker Registratie. 
Hierbij vonden wij geen verhoogde incidentie van kanker onder volwassenen met AHA 
ten opzichte van de algemene bevolking. Voor longkanker vonden we zelfs een verlaagde 
incidentie. Dit kan komen door de gezondere leefstijl die bij veel mensen met AHA wordt 
gezien, met name het minder roken, maar ook voor een deel een methodologische 
onderschatting zijn door hoe CONCOR is opgebouwd. Verder onderzoek waarbij infor-
matie over kanker risicofactoren beschikbaar is, inclusief hoeveelheid blootstelling aan 
medische straling, is nodig om het risico op kanker in bepaalde groepen binnen de AHA 
te definiëren die het meeste risico lijken te lopen.

Hoofdstuk 10
In hoofdstuk 10 worden de resultaten van de verschillende onderzoeken naar arbeids-
participatie van volwassenen met AHA gecombineerd en met elkaar besproken. Ideeën 
voor verder onderzoek, maar vooral suggesties hoe de arbeidssituatie voor mensen met 
AHA te verbeteren worden verder uitgewerkt.
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Ik dank Berto Bouma en Ilonca Vaartjes, mijn copromotoren en begeleiders van de grote 
lijnen. Jullie begeleiding heeft het onderzoek op essentiële momenten geholpen en mij 
vaak in praktische zin weer een positieve zet in de goede richting gegeven. Veel dank 
daarvoor. Ilonca, ik vind het jammer dat ik niet vaker in het Julius kon zijn om meer van 
de epidemiologie en van jouw kennis van cohortonderzoek te kunnen leren.

Dank aan prof. dr. Angela Maas. Beste Angela, inmiddels kennen we elkaar al een heel 
aantal jaren en op verschillende belangrijke momenten in mijn carrière kom ik je steeds 
weer tegen. Dat dat nu op deze plek is, maakt het voor mij extra bijzonder. Je bent hèt 
voorbeeld van waar passie en doorzettingsvermogen toe kunnen leiden.

Dank aan dr. Edo Richard. Hoe leuk is het dat wij als jaargenoten, vrienden en collega’s, 
nu vele jaren later op zo’n manier konden samenwerken. Ik heb ervan genoten, en 
hoop dat we nog vaker onderzoek zullen doen samen. Je constructieve, kritische blik 
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gecombineerd met zoveel enthousiasme  maakt je een ontzettend fijne begeleider en 
ongetwijfeld geduchte opponent!

Dank aan dr. Thijs Plokker. Beste Thijs, het was een voorrecht om door jou opgeleid te zijn 
in het St. Antonius en het is een voorrecht dat je hier vandaag, ‘nog wel achter de tafel’, 
bij aanwezig bent. Je bent de markantste, wijste en tegelijk ook liefste cardioloog die ik 
ken. En alhoewel je ‘een Antonius promotie het mooiste vindt wat er is’, hoop ik dat mijn 
promotie toch ook nog een beetje zo voelt.

Dank aan de overige leden van de promotiecommissie: prof. dr. Ron Peters, prof. dr. 
Nico Blom, prof. dr. Monique Frings-Dresen en prof. dr. Werner Budts. Dank voor jullie 
bereidheid kritisch naar dit werk te kijken. Prof. Budts, ik hoop nog eens vaker onderzoek 
met u te kunnen doen.

Dank aan Philip Moons en Silke Apers voor de zeer prettige samenwerking gedurende de 
afgelopen jaren. Beste Philip, nadat ik jou voor het eerst zo bevlogen over de zorg voor 
volwassenen met een aangeboren hartafwijking hoorde spreken wist ik meteen: dit soort 
onderzoek wil ik doen en het liefst met hem! Het was een waar genoegen.

Dank aan het ICIN als werkgever en het AMC voor de werkplek waar ik me al sinds 1995 
als een vis in het water voel. Dank aan Ernst van der Wall. Dank aan Anita Nairy, Regina 
Ruane en Margreet de Bruin voor hun hulp bij alle praktische zaken. Dank aan mevrouw 
Peek voor het meedenken en mogelijk maken van dit onderzoek.

Dank aan mijn directe collega’s in het AMC, alle mede-onderzoekers bij de (congenitale) 
cardiologie, dat jullie mij zo welkom weer even terug hebben opgenomen in het studen-
ten- en assistentenleven. Ik geniet er nog steeds van.

Dank aan Aart Nederveen, Matthan Caan, Paul Groot, Raschel Van Luijk, Sandra van den 
Berg, Ben Schmand en Lennard van Wanrooij die het met elkaar mogelijk hebben ge-
maakt dat een cardioloog onderzoek kan doen naar hersenschade. Ik ben heel dankbaar 
voor jullie kennis, hulp en enthousiasme! Hierbij past ook een diepe buiging voor Jan 
Willem van Dalen en Henk-Jan Mutsaerts. Jullie zijn ontzettend slim én ontzettend aardig 
én ontzettend toegankelijk: met wie is het fijner onderzoek doen?

Dank aan Judith Sluiter en Sarah Detaille voor de fijne samenwerking. Ik hoop dat ons 
‘interventieproject’ er alsnog van gaat komen.
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Dank aan Michael Schaapveld, Michael Hauptmann en Floor van Leeuwen van het IKNL 
voor de prettige samenwerking.

Dank aan Maarten Groenink voor je hulp bij de MRI’s voor de COCO studie. Dank ook aan 
jou en Joris de Groot voor jullie gezelligheid bij de congressen en wijze one-liners.

Van al mijn collega’s ben ik misschien wel het meeste dank verschuldigd aan Lia Engelfriet 
en Sylvia Mantels. Wat kan ik hier zeggen dat recht kan doen aan jullie als ‘kamergeno-
ten’? Er is weinig wat jullie niet van me wisten de afgelopen jaren, en meestal als eerste. 
Het was een apart idee van Barbara om me bij jullie - op dat al veel te kleine kamertje - te 
zetten, maar het heeft geweldig uitgepakt. Jullie promoveren vandaag een beetje met 
me mee. Heel veel dank en liefs aan jullie voor alles gedurende de afgelopen 5 jaar.

Onderzoek doen ná je opleiding en met intussen een druk gezin, kan alleen maar met 
behulp van hulptroepen en ik prijs me zeer gelukkig dat ik er zoveel van bleek te hebben:

Dank aan de maatschappen cardiologie van de Isala kliniek in Zwolle en het Medisch 
Centrum Alkmaar, inmiddels Noordwest Ziekenhuisgroep, voor de mogelijkheden die ze 
mij geboden hebben om mijn promotie onderzoek met de dagelijkse cardiologie kliniek 
te kunnen combineren. Beste cardiologen in Alkmaar en Den Helder en al jullie mede-
werkers; dank voor de mooie tijd die ik de afgelopen jaren bij jullie heb gehad en voor het 
meeleven tijdens de laatste loodjes van mijn promotie.

Dank aan de VNVA voor alle inspiratie door de jaren heen. Speciale dank gaat hierbij uit 
naar Joke Selhorst, Irene Hellemans, Cisca Griffioen, Katinka Dirken, Elsken van der Wall 
en Yolande Appelman. Ieder van jullie heeft op meerdere momenten in mijn leven en 
carrière een belangrijke rol gespeeld en daar ben ik jullie dankbaar voor. In deze serie 
rolmodellen mogen de volgende vrouwen zeker niet ontbreken: Marije Appels, Ineke 
Kardolus, Winnifred Staartjes en Sigrid van Aken. Jullie zijn een voorbeeld!

“Slu: keep your eyes on the price!”
Wat begon als een grapje, resulteerde uiteindelijk in een bijzondere band. Dank aan 
Marco Post en Arno van Oostrom, mijn door henzelf benoemde mentoren vanuit mijn 
opleidingstijd in het Antonius. Beste Marco, je bent een van de prettigste collega’s die 
ik ken. Geen andere opvolger had Thijs zo’n eer aan gedaan. Ik hoop nog meer met je 
samen te werken. Lieve Arno, dat je dit niet meer mee kunt maken, vind ik onzeglijk 
jammer en verdrietig. Desondanks is dit slechts een fractie van al die dingen waarbij je 
pas écht gemist wordt. Jij stond aan de basis van mijn carrière in de cardiologie en van 
dit onderzoek. Alle belangrijke woorden, zinnen en aantekeningen, zijn via het aante-
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kenboekje dat je me daarvoor gaf uiteindelijk in dit boekje gekomen. Ik vraag me nog 
dagelijks af wat jij ergens van zou vinden. Je wordt gemist en nooit vergeten.

Hooggeleerde en vooral -geliefde paranimfen: Josephine Vos en Nicolien Breet. Lieve 
Jo, je bent inmiddels familie geworden. Het is door dik en dun geweest and I love you 
more and more. Lieve Nico, al mijn stappen in de cardiologie, zijn met jou aan mijn zijde 
geweest. En nu sta je letterlijk aan mijn zijde nadat ik dat alweer bijna 6 jaar geleden bij 
jou mocht doen. De cardiologie heeft meer vrouwen nodig als jij!

Voor mijn vrienden geldt dat ik het jullie live zou moeten zeggen, hoe blij ik met jullie ben. 
Jullie zijn alles op de taart. Zoals in de ballonnetjes hiernaast te zien: jullie liften en vrolijken 
me op en houden het geheel in balans! Speciale dank gaat uit naar Sander Dalhuisen en 
Myrthe Sluijs voor meer dan 20 jaar vriendschap, naar Lennie Derde en naar Marieke 
Verhaar en haar familie, die het leven in Weesp (met raad én daad!) zo veraangenamen.

Dank aan iedereen die ons de afgelopen jaren heeft geholpen. Te weten dat het thuis 
gewoon door gaat, ook al zit je zelf in het AMC, op zolder of bij de buren achter een 
computer, kon alleen maar dankzij onze familie, vrienden en oppassen. Ik realiseer me 
goed hoe fijn en bijzonder dat is. Heel speciale dank hierbij voor Guus en Margreet, voor 
hun uitgebreide en lieve hulp op zoveel gebieden de afgelopen jaren.

Dank aan Els van der Ven. Voor alles. Onze vriendschap is me heel erg dierbaar.

“One’s a company, two’s a crowd, and three’s a party.”
Dank aan mijn zussen Emma en Noor. Jullie zouden onder ieder kopje kunnen vallen: 
vriendin, hulptroep en lichtend voorbeeld. Daarnaast had Andy Warhol zó gelijk: met 
jullie samen is het eigenlijk toch altijd gewoon een feestje. Het is geweldig om te zien 
hoe onze kinderen dat feest nu al met elkaar voortzetten. DKVJZ! Veel dank ook aan Arjen 
voor al zijn ‘grafische ondersteuning’ de afgelopen jaren.

“Je bent het product van je opvoeding en de tijdgeest.”
Degenen die ik vanuit mijn tenen wil bedanken, zijn mijn ouders. Jullie onvoorwaarde-
lijke, hartstochtelijke missie om het voor ons zo goed en gemakkelijk mogelijk in het leven 
te maken, dat alles kan als je het écht wilt en het allemaal uiteindelijk toch altijd goed 
komt, is de basis van mijn leven en zelfs van dit boekje. Marleen, allerliefste moeder, je 
geeft ons drieën dagelijks het voorbeeld hoe je lief zijn met girlpower kunt combineren. 
Lieve Ton, ik moest je initieel overtuigen van de zin van het schrijven van een proefschrift. 
Desondanks geloof ik niet dat er iemand meer hulp heeft aangeboden en trotser is dan 
jij. Ik heb het ontzettend getroffen met jullie als ouders. Mijn bed heeft heel, heel erg 
goed gestaan.
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“Home is where the heart is.”
Kees, Lies en Marijn: ik verbaas me dagelijks over hoe lief en slim jullie zijn en met wat 
een hoeveelheid humor en leergierigheid dat gepaard gaat. Met die eigenschappen gaan 
jullie het ver brengen en het is heerlijk daar van de zijlijn van mee te mogen genieten.

Tot slot. Allerliefste Steven, vrijwel alles wat hier staat geldt eigenlijk ook voor jou. Dit 
is een volledige coproductie. Zonder jou was dit nooit gelukt en dat geldt niet alleen voor 
dit boekje. De omschrijving ‘betere helft’ is volledig op jou van toepassing. We gingen in 
no time van een zeer romantische, literaire liefde naar een zeer praktisch leven en het 
maakt in feite niets uit. Ik wens vanuit de grond van mijn hart dat we samen hoogbejaard 
worden en dan met onze oude gerimpelde handen met onze kleinkinderen nog eens 
door onze proefschriften, of liever nog, een dichtbundeltje bladeren.

Ik heb gezegd.
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AbOuT THE AuTHOR

Maayke Sluman was born as the first of three daughters on the 17th of September 1977 
in Alphen aan den Rijn, the Netherlands. She graduated from high school (Samenwerk-
ingsschool VWO in Waddinxveen) in 1995 and started medicine at the University of Am-
sterdam in the same year. For her internships she travelled to Belfast, Northern Ireland 
in 1996 and Toronto, Canada in 2001. From 1999 to 2001, she combined medicine with 
a minor in clinical psychology, to better understand psychological influences in medicine 
and to conclude she would not become a psychiatrist.

After she obtained her degree as a medical doctor in 2003, she worked as a resident 
internal medicine, cardiology and pulmonary medicine at the Heel Zaans Medical Centre 
in Zaandam until 2005. Inspired by prof. Elsken van der Wall, she started her training in 
internal medicine under supervision of dr Peter Slee and dr Douwe Biesma in 2005 in the 
St. Antonius hospital in Nieuwegein. In 2009, when she wanted to specialise in vascular 
medicine combined with ‘emergency medicine’, she changed into the cardiology training 
program. Under supervision of dr. Wybren Jaarsma and dr. Jur ten Berg, she continued 
her cardiology residency in the St. Antonius hospital in Nieuwegein and the Meander 
Medical Centre in Amersfoort (supervised by dr. Jeff Senden).

It was not until the end of her cardiology training, when she met prof. Barbara Mulder 
and learned of her future plans for a research project on socio-economic outcomes in 
congenital heart disease. Because doing research and obtaining a PhD was a long-held 
desire, she started her PhD project at the department of cardiology at the Academic 
Medical Centre in Amsterdam after obtaining her cardiology degree in 2012.

Along her PhD-studies, she worked as a cardiologist in the Isala Clinic in Zwolle during 
the first two years. The last three years of her PhD program she worked as a cardiologist 
in the Northwest Hospitalgroup in Alkmaar and Den Helder.

She lives in Weesp with Steven Uittenbogaart and their children Kees, Lies and Marijn.


