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Dankwoord

Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Ik wil graag een 
ieder die deel was aan mijn promotietraject bedanken voor de leuke en leerzame tijd. In 
het bijzonder alle patienten die hebben deelgenomen aan de studies die ten behoeve van dit 
proefschrift zijn uitgevoerd. Klinisch wetenschappelijk onderzoek is niet mogelijk zonder 
de medewerking en het geduld van de deelnemende patienten. De beloning voor deze 
mensen bestaat veelal slechts uit de notie dat hun aandoening in de toekomst misschien 
beter behandeld kan worden. Ik ben ze daarvoor zeer erkentelijk. Zonder anderen tekort te 
doen, wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken.

Allereerst mijn promotores prof. dr. R.J. de Winter en prof. dr. J.G.P. Tijssen.
Beste Rob, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de mogelijkheid onderzoek te mogen doen 
onder jouw hoede. Naast een gerespecteerd clinicus en interventiecardioloog, heb ik je 
wetenschappelijke kennis altijd hoog gewaardeerd. Jij hebt me ook geleerd dat wetenschap/
onderzoek bedrijven op een integere maar grondige manier dient te geschieden. Ik heb dan 
ook veel van je geleerd en ik hoop dat ik deze kennis en vaardigheden in de toekomst zal 
kunnen blijven ontwikkelen en toepassen.

Beste Jan, zoals voor vele arts-onderzoekers op de afdeling Cardiologie, was je ook voor 
dit proefschrift van onschatbare waarde. Jouw jarenlange ervaring en kennis over alle ‘ins- 
en outs’ over het opzetten, uitvoeren en coordineren van studies was zeer waardevol en 
leerzaam. Veelal voorafgegaan door een goede discussie, werden mijn manuscripten onder 
jouw ogen verfijnd en naar een hoger niveau getild. Mijn dank daarvoor. Daarnaast hebben 
we tijdens de vele congressen veel gezeligheid en ‘nog één drankje!’ gehad, ik denk er met 
veel plezier aan terug! 

De overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. P.A.F.M. Doevendans, prof. dr. 
B.A.J.M. de Mol, prof.dr. R.J.G. Peters, prof.dr. A. Sturk en prof.dr. A.H. Zwinderman, wil 
ik hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid zitting te 
nemen in mijn promotiecommissie. Beste Koos, heel veel dank voor alle keren dat ik bij je 
mocht aankloppen voor de GENDER data.

Mijn grote dank gaat ook uit naar de interventiecardiologen Jan Piek, Karel Koch, José 
Henriques, Jan Baan Jr., Marije Vis, en Rene van der Schaaf (OLVG) voor de fijne samen-
werking op het cathlab en als co-auteurs bedanken voor het kritisch beoordelen van mijn 
manuscripten.

Uiteraard moet ik ook alle verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers van de 
catheterisatie kamer danken. Mede door jullie nimmer aflatende hulpvaardigehid en gezel-
ligheid was het uitvoeren van de klinische studies een groot plezier. Beste Wim, met jouw 
enthousiasme en betrokkenheid was het verrichten van verschillende studies zoveel mak-
kelijker. Er bestaan geen problemen voor jou en met jouw veelal simpele en praktische 
oplossingen hebben we de kwaliteit van de data zeer hoog kunnen houden. Beste Nienke en 
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Fokje, dank voor alle uren die hebben besteed aan het invoeren van data in de electronische 
case report forms.

Regina, Anita, Mary-Ellen, Ingrid en Mirjam, bedankt voor jullie betrokkenheid en 
ondersteuning in de afgelopen jaren.

Margriet, Ester, Yu kwan en voorheen Wilma en Karla, het hart van het researchbureau 
en onmisbaar voor de afdeling Cardiologie in het AMC. Dank voor de fijne samenwerking, 
julie hulp bij de vele studies en het verzorgen van de follow-up. Emma, dank voor de jouw 
bijdrage aan het ontstaan van dit proefschrift. Ineke, je schaar, je nietmachine, je muis, ik 
heb altijd mijn best gedaan om alles weer precies op dezelfde plek terug te zetten. Dank 
voor de gezeligeheid.

Lieve, al snel nadat jij voet had gezet in het AMC veranderden er veel dingen ten goede. 
Je bent een echte alleskunner en een doorzetter. Bij jou is niets onmogelijk. Dank voor alle 
goede zorgen en ik zal altijd één van je kindekes blijven.

Beste Jan van Straalen en Johan Fischer, bedankt voor  de prettige samenwerking en jullie 
goede ondersteuning vanuit de afdeling klinische chemie.

Mijn (ex) collega-onderzoekers Saskia (dank voor het snel wegwijs maken in het onder-
zoek), Alexander (dank voor al je antwoorden over statistiek die ik op je afvuurde), Miranda, 
Joost, Krsichan, Annemarie, Marielle, Michiel, Jeroen, Pieter, Jonas, Ivo, Anja, Piet, Carla, 
Zeliha, Paul, Harald, Christiaan, Bimmer (hoeveel grappen passen er eigelijk in 1 dag?), 
Xiaofei, Ze-yie, Wouter, Wichert, Loes, Ronak, Ralf, Maik, Kirsten, Judith , Tim, Sebastien, 
Mark, Annelieke, Nan, bedankt voor de leuke tijd, gezelligheid, de goede sfeer, vriendschap, 
collegialiteit, ambitie en vooral de vele grappen. Niels door jou had de TRIAS een vliegende 
start en wat een lol op onze site-visites, 200 km/u over de Duitse snelweg was top! Peter, als 
denktank hebben we reeds mooie stukken bedacht en geschreven en hoop dat er nog vele 
zullen volgen. Pier, ik ben er van overtuigd dat de TRIAS bij jou in goede handen is.

Mijn paranimfen Maurice en Margo, ik ben blij dat jullie mijn paranimfen willen zijn en mij 
ter zijde zullen staan. 

Beste Maurice, ons ‘werkhok’, kamer B2-129, werd al snel omgedoopt tot ‘M&M’. Ik denk 
er met veel plezier aan terug alsook alle congressen. Ik waardeer je rust, oprechtheid en 
onze vriendschap. 

Beste Margo, samen met Niels vormden wij het TRIAS team. Ik vond de samenwerking, 
de site-visits, de congressen, etc. supergezellig! Maar bovenal hebben we ook veel stukken 
weten te schrijven en ik ben heel trots op al het werk dat we hebben verzet. Je bent een 
doorzetter en een vriend.

Lieve vrienden, ook jullie wil ik bedanken voor alle keren dat jullie me moed gaven, 
inspireerden, een luisterend oor boden of er gewoon voor me waren. Ook jullie hebben 
bijgedragen aan dit proefschrift. In het bijzonder Mark en Celia (altijd een goed glas wijn), 
Joyce, Michel en Doris (altijd een heel warm en gastvrij huis), Jeroen, Marian en Luna 
(plaatjes draaien en lekker eten), Paulien (goede raad is goud waard), Joost, Mirjam en Joele, 
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Edwin en Kim, Joshua en Mara (Griekenland was onvergetelijk) en Jantine en Sophy (voor 
altijd een speciaal plekje in mijn hart). Erik, Willemijn, Joost en Jeroen, een passie voor 
mooie muziek is wat ons bind en we hebben heel veel moois gemaakt. Erik, 15 jaar samen 
muziek. Wat was het geweldig en wat hebben we supertoffe dingen gemaakt en gedaan. 
Daarnaast reizen we stad en land af voor de kunst. Ik hoop dat we dat nog jarenlang blijven 
doen en wie weet maken we nog veel meer mooie platen. Mark, we leerden elkaar pas 
echt kennen toen we huisgenoten werden. Sindsdien hebben we vele avonden muziek/con-
certen, drinkgelag, vakanties (met soms gevaar voor eigen leven) overleeft. Je eerlijkheid, 
oprechtheid en onvoorwaardelijke warme vriendschap is wat ik waardeer. En ik kijk uit naar 
je eerste boek!

Lieve Monique en Ton, konden we maar zelf beslissen over het lot in ons leven. Ik heb heel 
veel respect voor jullie kracht en doorzettingsvermogen. Lieve Erwin en Sharon, ondanks 
een druk gezin staan jullie altijd met open armen klaar en voel ik me altijd welkom. Lieve 
Nova, Dana en Leco, zoveel plezier als jullie maken en ook al zo slim maakt mij een tot een 
hele trotse oom! Lieve pap en mam, als de benjamin heb ik het jullie niet altijd even gemak-
kelijk gemaakt maar door jullie  onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen heb ik mij kunnen 
ontwikkelen tot wie ik ben. Ik kan jullie hier nooit genoeg voor bedanken. Dit proefschrift 
is bovenal voor jullie.




