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Geen proefschrift zonder dankwoord, geen dankwoord zonder clichés.

Inderdaad wil ik graag iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan dit 
proefschrift heel hartelijk bedanken. De volgende personen wil ik hierbij in het bijzonder 
noemen:

Promotores prof. dr. Arthur Wilde en prof. dr. Jacques de Bakker. Beste Arthur, heel, heel 
hartelijk bedankt voor je hulp bij alle hoofdstukken in dit proefschrift. Ondanks je drukke 
agenda stond je deur altijd op een kier, klaar voor promovendi zoals ik. Waar ik met name 
graag op terugkijk zijn onze congressen en reizen naar de US en bijvoorbeeld Italië. Zo in-
troduceerde je ons in New York als een bijna-echte Yank, en onze reis naar Italië voor slechts 
twee ECGs was ook een fantastische ervaring. De grote internationale belangstelling en be-
wondering voor het werk uit het AMC op ritmegebied is voor een belangrijk deel aan jou te 
danken. Natuurlijk kwam ik in het AMC in een erg roerige tijd voor de electrofysiologie, maar 
dat heeft niet afgedaan aan dit proefschrift. Bedankt.
 Beste Jacques, een half jaar na mijn aankomst in het AMC ontfermde je je over mijn 
veranderde promotietraject en introduceerde je mij bij jouw experimentele groep. Jij bleek de 
meest toegankelijke wetenschapper die ik ken. Uren en uren hebben we samen endocardiale 
metingen beoordeeld, ook als ik voor de zoveelste keer op de bonnefooi naar je kamer liep. 
Alle officiële stukken verhuisden vaak meteen naar de andere kant van de tafel om ruimte te 
maken voor de laptop en research. Als pater familias van de experimentele cardiologie heb je 
een topinstituut al die jaren scherp en enthousiast gehouden. Dat buitenlandse collega’s ver-
eerd waren om je een keer te mogen ontmoeten weerspiegelt dit. Je pensioen als hoogleraar 
komt snel dichterbij, maar ik begreep al dat je dan pas weer tijd hebt om nog een paar dingen 
écht goed uit te zoeken. En ook dat siert je. 

Copromotores dr. Pascal van Dessel en dr. Hanno Tan. Beste Pascal, samen met Jacques en 
Arthur stond je aan het begin van dit proefschrift. Goede herinneringen heb ik aan de biertjes 
die we samen dronken op menig maandagavond om ons vervolgens te storten op endocar-
diale of body surface potential maps. Vele oneliners kwamen voorbij terwijl je MatLab alle 
hoeken van je kamer liet zien. Maar ondertussen waren dit ook voor jou turbulente jaren die 
je niet koud hebben gelaten. In de afgelopen maanden is het gelukkig weer iets rustiger ge-
worden en kun je samen met je nieuwe team werken aan de komende jaren. 
 Beste Hanno, van jouw gevoel voor wetenschap en hoe je dat tentoon moet stellen 
heb ik veel geleerd. Je interesse voor alles wat met de rechterhartkamer te maken heeft bracht 
ons een aantal hele mooie publicaties, onder andere door de honderden ajmaline-testen die jij 
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en ik hebben gedaan op de eerste harthulp. 

Leden van de promotiecommissie, prof. dr. med. Christian Wolpert, prof. dr. Maarten van den 
Berg, prof. dr. Nico Blom, prof. dr. Michiel Janse, prof. dr. Norbert van Hemel en prof. dr. Ron 
Peters. Dear Christian, it is an honour and a great pleasure to have you on my committee. All 
of the many times I have really enjoyed your company on the congresses we attended and also 
in Amsterdam and Mannheim. The latter being a story that I will long remember; a journey 
through thunder storms and over the autobahn in a tiny car with two Iranian gentlemen, and 
a Ghanese and a Pakistan lady only to record two ECGs. Your warm welcome in Mannheim 
together with your wife, kids and your Italian parents in law completed that story beautifully. 
 Beste Maarten, dank voor alle momenten in Groningen in een zoektocht naar de 
oplossing voor de problemen die de zo bekende grote ‘1795insD’ familie al eeuwen bezig-
houdt. Het was altijd weer geweldig om in het ‘Groot Zaikenhuus’ aan te komen bij zo een 
toegankelijke collega zoals jij. De duizenden kilometers door Groningen en Friesland om 
DNA en ECGs te verzamelen bij de familieleden thuis zullen me ook altijd bijblijven. Ik vind 
het fantastisch dat je in mijn commissie plaats wilt nemen.
 Beste Nico, Chiel, Norbert en Ron, graag wil ik jullie ook heel hartelijk bedanken 
voor jullie bereidheid om dit proefschrift kritisch te beoordelen en om hierover met mij van 
gedachten te wisselen.

Paranimfen Jaap en Jonas; Beste Jaap, ‘(the big) poppa’, veel hebben we samen al gedaan en 
meegemaakt. Onze tijd op Skøll, op het water, in en naast de boot, in Amsterdam, Markelo 
en Londen. De begrafenis van je ouders Miek en Jacques. Fietsend in Frankrijk en Italië in de 
(pis)bergen (met of zonder 20 melkpakken op de rug). En nog veel meer. Ik vind het geweldig 
dat je mijn paranimf bent. 
 Beste Jonas, ‘dr. J’, jij was degene die me wegwijs maakte in het AMC, m’n 
EP&promotie-buddie, degene die z'n auto zonder bedenkingen uitleende aan een onerva-
ren automobilist voor lange ritten door Nederland en Duitsland en degene die www.bruga-
dadrugs.org mogelijk maakte. Je bent een fantastische vent met een ‘groot hart’. Jouw promo-
tie moet nog volgen naast je inspanningen voor je fellowship, Cardionetworks en ECGpedia 
en natuurlijk voor Mette, Janna en ?, maar binnenkort ben je ongetwijfeld echt doctor J. 

Collega (ex)promovendi bij de cardiologie; allereerst natuurlijk Niels ‘Nelis’; Ivo ‘mr. Tsako 
Tsubo aka the broken heart syndrome’ en Christian ‘mr. flecainide’, helden, een top(!)tijd 
hebben we gehad op B2-115; Wouter ‘Kikkert’, Peter ‘tha man’ en Sebastien ‘Maze’ mooie 
kerels; Eline ‘heb je Wenxia's plakband gezien?’, Imke ‘Imek’ en Nynke ‘LQTS‘ genetica-top-
pers; Paola ‘ms. Brugada’; Michiel/Jeroen/Marielle ‘congenitale gezelligheid’; de interventie 
met Krischan ‘bergenkoning met vuvuzela’, Maurice ‘longziektenbuddie’, Martijn ‘Alfa met 
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twinnyload’, Anja ‘Casablanca’, Nan ‘korfballen is leuker dan statistiek’, Stefan ‘Schirmer is 
in het lab’, Bimmer ‘mr. NY’, Marcel ‘prof. Beejiek’, Alexander ‘ICTUS’, Margo ‘ik fiets wel 
naar Leiden’, Joost ‘kapitein Haeck’, Miranda ‘plaques’, Jacobijne ‘Meridian’, Mark ‘wacht ff, ik 
zet m’n zadel wat lager’, Maik ‘promoveren is net zoiets als hard roeien’; en de preventie met 
Harald ‘de Noor’, allemaal hartelijk bedankt! Maurits ‘mr. Passion’ dank voor je aanbeveling! 
Also I would like to thank my colleagues in Germany; Christian and Moritz; ‘two rising, how-
ever German ;-), stars’.

Collega promovendi/post-docs bij de experimentele cardiologie/KEB en lab; Tamara ‘Temra’, 
ontzettende held; Mark ‘Brugada = structurele ziekte’; Amin ‘fever’; Abdenasser ‘VF-drugs’; 
Marielle ‘DPP6’; Leander ‘PCR’; Carol-Ann en Brendon ‘1798insD mice#1&2’; Iris ‘GWAS’; 
Hester ‘visolie’, Roos ‘roosjeroosje’ en Martijn ‘sabreer-koning’, ook heel hartelijk bedankt!

Co-auteurs; Connie, hoeveel meer nature genetics papers moeten er nog komen?; prof. Sami 
Viskin many thanks for your enthousiasm and those stunning-QTs’; ‘de Rotterdammers’ 
Henk, Ge en Jan, een geweldig trio met ontzettend veel kennis over het electrocardiogram, 
veel dank voor al jullie input; Tobias en Ruben ‘Grote denkers’ dank; Peter, Freek en Wilma, 
dank voor al jullie tijd en inspanningen voor de kinder/cardiogenetica vanuit Groningen; 
Michael ‘GWAS’ zonder jou…; Andre ‘dat moest ik altijd nog een keer uitzoeken’ dank voor 
al je hulp, prof. Jan Tijssen, heel veel dank voor je vooruitziende blik en al je inspanningen; 
Lukas dank voor je inspanningen voor de CARTOs, prof. Stefan Kääb always a great pleasure, 
many thanks; prof. Silvia Priori and dr. Carlo Napolitano, many thanks for your kind invita-
tion to Pavia and your contribution to chapters 4 and 9; prof. Charles Antzelevitch many 
thanks for your contribution to chapters 3 and 12; prof. Martin Borggrefe, prof. Dan Roden, 
prof. Vincent Probst, prof. Masayasu Hiraoka and prof. Josep Brugada, many thanks for your 
contribution to chapter 9; Paul Volders dank voor je bijdrage aan hoofdstuk 15.

(Research)verpleegkundigen/technici; Ineke ‘ms. RELY’ wat had ik gemoeten zonder jou? 
Dank!, Tim, Eelco, Kirsten, Kama, Martin, Anja, Wouter, Paul, Peter en alle anderen heel 
hartelijk bedankt voor jullie hulp!

Ondersteuning; Regina, Lieve en Anita, worden jullie nog niet gek van ons? Bart ‘voor al uw 
computerproblemen’. 

Vrienden, roei- en fietsmaten; in het bijzonder Marijn, dank voor al je tijd op/naast het water 
en natuurlijk voor de fijne kneepjes van Indesign, FF>>, Skøllies, Willem-3ers, Roos, Chris-
tian en Hans, dank voor alle fijne avonden. 
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Hans en Josine, lieve pa en ma, dit proefschrift is voor jullie. Jullie zijn fantastische ouders, 
bedankt voor alles! Marieke en Hanneke lieve zusjes, dit proefschrift is natuurlijk óók voor 
jullie! 

Lieve Laura, al heel wat jaren doen we het hartstikke goed samen! Bovendien kwamen jij 
en Tante Poes ook vaak met goede ideeën voor dit proefschrift (en soms ook met betere op-
merkingen dan enkele reviewers...) dankzij de medische inzichten die jullie in de afgelopen 
jaren hebben opgedaan met Medisch Centrum West, ER, Grey's anatomy en House  ;-) . We 
krijgen het vast nog druk met allerlei leuke dingen doen nu dit proefschrift af is!
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