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DANKWOORD

Jan Piek
Beste Jan. Met veel plezier heb ik mijn promotieonderzoek gedaan onder jouw leiding. 
Jij nam me aan op een onderzoeksproject waarvan de contouren geschetst waren, 
maar waar ook ruimte voor eigen creatieve invulling mogelijk was. Het project bestond 
uit een combinatie van een patiëntenstudie en daarnaast dierexperimenteel onderzoek. 
De patiëntenstudie werd in de eerste fase van mijn promotieonderzoek in een 
rudimentaire opzet opgetuigd door ons, waarna Stephan Schirmer het project verder 
gestalte heeft gegeven, en ik me verder toelegde op onderzoek op de afdeling 
Experimentele Cardiologie in Utrecht. Ik heb je leren kennen als een warme, 
geïnteresseerde promotor, die altijd klaar staat om zijn promovendi te ondersteunen.

Gerard Pasterkamp
Beste Gerard. Al spoedig na de aanvang van mijn promotie-onderzoek startte ik in 
het kader van het samenwerkingsproject tussen het AMC en het UMC in Utrecht, 
mede gefaciliteerd door de komst van Imo Hoefer.  Ik heb veel opgestoken van je 
kritische houding bij clustermeetings, presentaties en tijdens werkoverleggen. Jouw 
begeleiding spitste zich toe op het onderdeel van mijn promotieonderzoek over 
artherosclerose. Je hebt er vanaf het begin geen onduidelijkheid over laten bestaan 
dat ik als in Utrecht werkzame AMC-er volledig onderdeel was van de Utrecht-groep, 
iets wat ik zeer waardeerde.

Imo Hoefer
Imo, voor mijn promotie heb ik heel veel aan jou te danken. Jij zorgde voor de  
begeleiding van de praktische invulling van onderzoeksprojecten. Met je spreek-
woordelijke discipline zorgde je voor een stimulerend onderzoeksklimaat, waarin ik 
afgelopen jaren veel geleerd heb. Naast het serieuze deel van mijn promotie heb ik 
ook veel gezellige uren met je doorgebracht buiten de laboratoriumwerkzaamheden 
om. Dank voor je niet aflatende ondersteuning! 

Niels van Royen
Met een gedreven volhardendheid heb jij je gestort op het opzetten van een 
arteriogenese-onderzoeksgroep, zoals je die zelf in Duitsland tijdens je eigen 
promotieonderzoek had meegemaakt. In samenwerking met Imo, die je uit deze tijd 
kende, wist je een groep te vormen, met Sebastian en Stephan in de gelederen, die 
elkaar ondersteunde en motiveerde. Ik heb je leren kennen als een gepassioneerd 
onderzoeker, die grote projecten niet uit de weg gaat. Veel succes op je nieuwe 
werkplek, in het VUmc.
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De overige leden van mijn promotiecommissie, prof. dr. C. Ince, Prof. dr. E. van Bavel, 
Prof. dr. C. de Vries, Prof. dr. M. Verhaar en prof. dr. R. Goldschmeding wil ik hartelijk 
danken voor het beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid zitting te nemen 
in mijn promotiecommissie.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn beide paranimfen Sebastian 
Grundmann en Marc van der Zee. Ik heb jullie beiden in mijn onderzoekstijd leren 
kennen, allereerst als loyale, ondersteunende collega’s, waarna ik jullie buiten het 
werk om gelukkig ook beter heb mogen leren kennen. Ik ben vereerd om jullie als 
paranimfen aan mijn zijde te hebben staan.

Marie-Jose Goumans
Voor praktische oplossingen van problemen, die ik gaandeweg tijdens mijn 
promotieonderzoek tegenkwam, kon ik immer bij jou terecht. Door jouw kennis van 
zaken, met name tijdens het TGF-beta-project, wist je altijd een verhelderende blik 
te werpen op de resultaten, met de ‘TGF-beta-balans’ in het achterhoofd.Veel dank 
voor je optimistische kijk op fundamenteel onderzoek.

Ineke van Houwelingen
Je zal het wel vaker lezen in proefschriften: jij bent de spil van de afdeling 
experimentele cardiologie. Dank voor al je hulp en steun! 

Beste Regina en Anita, bedankt voor jullie hulp en ondersteuning. Jullie zijn een 
belangrijke motor van de afdeling.

Collega onderzoekers in het AMC en Utrecht
Mijn eerste jaar van mijn promotieonderzoek bracht ik door in de gangen naast de 
cath-kamers, waar de AMC-onderzoekers ondergebracht waren. Het was een leuk 
jaar, waarin ik veel geleerd heb, en veel andere enthousiaste onderzoekers heb leren 
kennen, waarmee ik ook buiten de werktijd en tijdens congressen veel gezellige 
avonden en dagen mee heb gehad. Bedankt Fons, Saskia, Alexander, Thomas, 
Gerlind, Jacobijne, Lilian, Gijs en alle anderen voor de warme ontvangst in het AMC.  
Alle onderzoekers die na mijn vertrek begonnen in het AMC met hun promotietraject 
wil ik via deze weg veel succes wensen in hun onderzoek en hun verdere 
cardiologische carriere. 

Experimentele cardiologie laboratorium UMC-Utrecht:
Allereerst is daar natuurlijk mijn oud kamergenoot Leo Timmers. Aangekomen op 
het GDL, na me een weg te hebben gebaand door allerlei onderzoeksattributen en 
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  Dankwoord

–spullen bleek ik een kamergenoot te hebben, die eigenlijk niets te wensen overliet, 
behalve een (voor mij zeer herkenbaar) rudimentair ontwikkeld  opruimtalent. Leo, je 
was een stimulerende en gezellige collega! Ik hoop je nog vaak te zien.
Beste Dominique, Joost, Mirjam, dank voor jullie begeleiding en ondersteunende 
adviezen! Beste Willem, Stephan, Dik, Karlijn, Anke, Piet, Daphne, Olivia, Chaylendra, 
Marjolijn, De Wouters, Rob, Ben, Sander, Fatih, Michaela, dank voor jullie 
ondersteuning, fijne lunches, tips and tricks, jullie aanwezigheid bij leuke lab-uitjes 
(met als hoogtepunt het bouwen van defensieve apparaten die menig Talibanstrijder 
het koude zweet zou doen laten uitbreken). Ik heb het altijd zeer naar mijn zin gehad 
dankzij de goede sfeer! 

Natuurlijk zijn er ook nog een aantal mensen buiten het werk om die ik wil bedanken. 
Een paar van mijn vrienden wil ik in het bijzonder danken voor hun betrokkenheid, 
maar ook voor de afleiding in drukke tijden: Peter, Arne, Tijmen, John, Jeroen en de 
oud-redacteuren van PC (Paul bedankt voor de schitterende voorkantfoto), dank dat 
jullie er waren.

Mijn familie en schoonfamilie.
Lieve pap en mam, jullie stimuleerden mij al vanaf mijn vroegste jeugd en maakten 
duidelijk dat alles mogelijk is, als je je maar met hart en ziel inzet. Heel veel dank 
hiervoor. Lieve Martijn en Mireille, jullie als broer en zus te hebben is een rijkdom. 
Jullie stonden altijd voor mij klaar en zorgden voor een erg gezellige sfeer in het gezin. 
Monique en Robbert: mooi om te zien hoe jullie je geliefde aanvullen en gelukkig 
maken! Ik ben blij dat jullie erbij zijn.
Lieve Hugo, Nienke en Joost, Annemarie en Marc. Wat heerlijk is het om opgenomen 
te worden in zo’n warme schoonfamilie, die nog completer is met de komst van 
Jasmijn en Jonas.

Lieve Janneke. Aan wie anders dan aan mijn toeverlaat, mijn steun, mijn grote liefde 
(oftewel mijn alles) zou ik dit promotieboek opdragen dan aan jou? De jaren met jou 
zijn voorbijgevlogen, het is een heerlijke tijd geweest, die me doet uitkijken naar onze 
toekomst samen. Ik hou van je.  
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