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Dankwoord

Promotieonderzoek, daar had ik voor het begin aan de universiteit nog nooit van 
gehoord. Om eerlijk te zijn, tot lang tijdens mijn studie kon ik me er geen beeld van 
vormen. Hoe rol je daar dan in? Ergens halverwege het derde jaar van geneeskunde 
besloot ik om naast de studie wat extra verdieping te zoeken. Onderzoek. Naar het 
hart. Een mailtje naar de coördinator van CRIA (het toenmalig onderzoeksinstituut 
voor cardiovasculair onderzoek in het AMC) bracht me langs prof. dr. Antoon FM 
Moorman. Met enthousiasme hoorde hij me aan. Onderzoek, ja dat kon zeker wel. 
Maar op mijn vraag of er ook een onderzoeksfunctie als bijbaantje beschikbaar 
was..? Wat een luxe. Hij zaagde vroeger accu’s door voor geld. Betaald assisteren bij 
onderzoek, daar kwam het logischerwijs niet van. Daarentegen kon ik wel bij André 
op het secretariaat op speurtocht naar “spoken” in de database met mensen die zich 
ter beschikking van de wetenschap hadden gesteld. Ook kon ik met Roelof-Jan de 
Becker-collectie van aangeboren hartafwijkingen bij de pathologie doorspitten (en 
terloops mijn neus laten wennen aan de lucht van formaline). Met Laurens kon ik 
diezelfde neus laten wennen aan stof, bij het archiveren van botten en schedels in 
het depot van het museum Vrolik. Aldus begon mijn relatie met de afdeling Anatomie 
& Embryologie. Aan het einde van het vierde jaar van mijn studie deed ik er mijn 
wetenschappelijke stage. En na het vertrek van de vorige lichting “hartstichtings-
aios” kon ik mijn stage-project continueren als promovendus. Omdat een promotie-
onderzoek niet alleen een wetenschappelijk traject is en omdat je wetenschap nooit 
alleen doet, dit uitgebreide dankwoord.
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Prof. dr. Moorman, beste Antoon, Ik denk dat een promovendus zich geen betere 
promotor kan wensen. Inspirerend en bevlogen. Altijd een open deur. Kritisch, maar 
opbouwend. En altijd oplossingsgericht. Als er een ding is wat ik van je geleerd hebt, 
dan is dat dat je zonder hard werken nergens komt. (De trias van Moorman: intelligentie, 
sociaal zijn, en hard werken.) Een combinatie van vertrouwen en het vuur bij tijd en 
wijle opstoken. Onder jouw hoede ben ik veranderd van een geneeskundestudent 
die niets wist van wetenschap (wat was promoveren?) tot een jonge wetenschapper 
(althans, als zeg ik het zelf ). Je enthousiasme en arbeidsethos waren aanstekelijk en 
hopelijk kunnen we in de toekomst nog meer onderzoek doen.

Dr. Aten en prof. dr. Lamers, bedankt voor jullie bereidheid om zitting te nemen in 
mijn promotiecommissie. Prof. dr. Anderson, prof. dr. Brockmeier and prof. dr. Field, I 
am grateful for your willingness to take place in my thesis committee. 

Jan Ruijter. Tijdens het schrijven van dit proefschrift ben ik erachter gekomen dat ik 
veel van je geleerd heb. Jouw analytische aanpak van het benaderen van teksten is 
subliem. Als ik ook maar een greintje van dit vermogen overgenomen heb, dan heeft 
me dat al stukken beter gemaakt. Hiernaast bewonder ik ook je analyse van andere 
wetenschappelijke problemen. Geen presentatie, hoe klein ook, ging voorbij zonder 
dat jij op een kladvel (de voorraad oud en ongebruikt printpapier in je lade) uitgebreide 
aantekeningen maakte. Ook je toegewijdheid en je open-deur / open excell-sheet 
beleid zijn voor mij toonbeelden van hoe wetenschap bedreven moet worden: 
doorwerken, maar ook altijd tijd voor uitleg en educatie. Zelfs in de weekenden kon 
ik langs fietsen om wat dingen door te nemen. Dat deze korte fietsafstand door jou 
ook weleens gebruikt werd voor het bezorgen van belangrijke poststukken op je vrije 
maandag, dat was uiteraard geen probleem.

Maurice van den Hoff. Jouw ongebreidelde enthousiasme werkt aanstekelijk. Verder 
is je praktische begeleiding op het lab geweldig. Je zit erbij en legt uit wat en hoe 
het gebeuren moet. Ik kan me voorstellen dat je in de eerste weken wel eens aan 
me getwijfeld hebt (toen ik voor het isoleren van de kippenembryo’s filterpapier 
met een stans en een hamer tot ringetjes aan het tikken was, niet begreep dat de 
ringetjes nodig waren, en ze allemaal in de vuilnisbak gooide). En als we dan toch 
op het lab uitgebreid de dingen aan het doornemen waren, dan kon er ook nog wel 
een grap tegen aan. Hoe meer op het randje, hoe beter. Zodat het hele lab mee kon 
genieten van je trade-mark lach. Wat me nog steeds aan het hart staat is die middag 
in Maastricht na de promotie van Chris. Met je vader de kroeg in en vertellen in welke 
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straten vroeger de rode lampjes hingen. En dat jij daar als klein manneke op je fietsje 
rond reed! En natuurlijk je voorliefde voor het culinaire. Eigenlijk is het doen van 
experimenten hetzelfde als lekker koken!

Paranimfen:
Bram: Ik had op de eerste dag van de studie (let wel: het jaar 2000) niet kunnen 
voorstellen dat ik elf jaar later zo’n band met je zou hebben. Vaste prik: met de trein 
terug naar Utrecht, discussiëren over de inhoud en randzaken van wetenschap. 
Mochten we er gedurende de treinreis niet uitkomen, dan was daar bij de jaarbeurs 
nog wel een aftands café, waar we met pils elkaars ideeën scherp kregen. (Als we al 
die ideeën nou ook ten uitvoer gebracht hadden, dan hadden we vast wel 10 goed 
draaiende laboratoria en 50 Nature publicaties op ons naam.) Op congres in Houston 
de kamer (en het tuthoekje) delen. Op congres in Madrid aanhoren dat je darmen 
overstuur waren door al dat vlees. In Ascona weer een kamer, nu met tuthoek én 
prachtig uitzicht. Hier in Zwitserland aan tafel met de grote jongens eten, drinken en 
ouwehoeren. Ik hoop dat straks onze wegen zich niet te veel scheiden. Natuurlijk niet 
vanuit vriendschappelijk opzicht, maar ook professioneel denk ik dat er meer in zit. 
(Alhoewel dat vast bij tijd en wijle vast anders voelde als ik bij een ochtendbespreking 
weer een zure opmerking over je kippenkweken maakte.)

Laurens: lauwerens. Vanaf dag 1 verstrengelde zich iets in onze tachyfrene breinen. 
Iets wat nog altijd niet los gekomen is. Daar in dat kamertje naast het museum, tussen 
de dozen. Altijd een goede reden om even de trap/lift naar beneden te nemen voor 
een kopje koffie. Het bespreken van het wel en wee op macro-, meso- & micro-niveau, 
gereflecteerd aan de kosmische schaal der waarheid. Je gevoelens voor Herman van 
Veen (fout) en Peter Beense (goed). Zelfs over randfiguren als Thijs van Leer kon een 
goed half uur gevuld worden. Zelfs zo aanstekelijk dat ik het er thuis ook over had 
(terwijl ik de goede man niet eens ken). Het begon natuurlijk allemaal in het museum, 
met het onderhoud van de collectie. Zuur- en emissievrij schuimfolie in dozen plakken 
met dito zuur- en emissievrije lijm. Dan keurig schedels erin plaatsen en afdekken. 
Zou over een aantal jaar mijn ethmoid-sparende schedelverpakkingstechniek nog 
een standaardprocedure worden? Moet ik daarvoor nog contact opnemen met de 
Reinwardt academie, denk je? (Trouwens, ik blijf er bij dat het depot van het museum 
spookt!)
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Beeldbewerkingsgroep:
Piet de Boer: grootmeester Piet. Jouw werkhouding was altijd zeer inspirerend. 
Als een proef verkeerd ging, maakte dat niet uit. Als je maar begreep waarom het 
verkeerd ging, om het daarna beter te doen. Met plezier denk ik terug aan hoe jij, de 
60 reeds gepasseerd, al die jonge gasten er af reed op de fiets (mij als eerste)! Bouke: 
Met jouw probleemoplossinggerichtheid en snelle aanpassingen (of zelfs geheel 
nieuw ontwerp) van programma’s hebben we toch flink wat artikelen geschreven, 
altijd binnen een goede sfeer! Ik heb er zin in om 7 juli een biertje met je te drinken! 
Alexandre: Ook al zit je nu met je vingers aan wat anders dan aan je toetsenbord, 
reken ik je uiteraard nog onder de beeldbewerkingsboys. (Het schijnt dat je nieuwe 
materiaal van interesse wel op veel toetsenborden terug te vinden is, maar dat 
terzijde). Bij jou begon het wetenschappelijk eigenlijk allemaal. Ik als student, jij 
als begeleider. Ik weet nog hoe we samen eieren injecteerden. Voor jou was een 
tijdsschema ook echt een tijdsschema. (Iedere 2 minuten ging er een nieuw ei in de 
incubator.) Ik herinner me ook nog hoe na een avond stappen in Utrecht je maandag 
ineens zonder voortand op het lab verscheen. Jan Seegers: Onverstoorbaar achter je 
beeldscherm en altijd behulpzaam. De enige persoon die ik ken met nog een Windows 
3.1 screensaver. Jaco: Zonder jou zou het lab stil staan. Voor mijn werk was je cruciaal. 
Bijvoorbeeld voor bij gebruik van de microscopie en uiteraard bij het programmeren 
van alle 3D pdf’s, die het niveau van de publicaties flink omhoog getild hebben. Maar 
niet alleen voor mijn werk was je noodzakelijk. Als je vijf minuten met jou aan tafel zit, 
dan zijn er al drie mensen langs gekomen met de meest uiteenlopende vragen (rtfm). 
Zelfs toen we ’s avonds aan het werk waren hield het niet op! Desalniettemin blijf je 
altijd behulpzaam en help je iedereen uit de brand.

Helden van het lab: 
Kees-Jan: Gouwe vent. Op het “sterfkamertje” (liefkozende naam voor de werkruimte 
van de scheidende aio’s) zat je te typen en gefrustreerd te raken. Later toen ook Bram 
en ik bij je introkken, kreeg het sterfkamertje meer de trekken van een massagraf. 
Trek Kees-Jan voetbalschoenen aan en lichtvoetig schiet hij de ballen in het net. 
Als hij niet geblesseerd raakt, natuurlijk. (Ik heb nog eens uitgerekend dat de kans 
op een blessure bij zaalvoetbal, echt een stuk lager is dan bij wake-boarding). Nu 
met de Lotte en Teuntje en Guus in Amerika! P.S. Jammer van PEC, ze begonnen 
zo goed. Vincent W: Behalve voetbalschoenen deelden we kortstondig ook nog 
hardloopschoenen. In Utrecht Zuilen leer je overigens wel rennen, de kogels en de 
scooters ontwijkend. Steevast hierna dan eindigen met een pils, luisterend naar de 
verhalen van je Afghaanse huisgenoot. Quinn: Ouwe reus, maar op het veld kwetsbaar 
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als Arjan Robben. Dat ik je blesseerde in de kleedkamer, voor we het veld op gingen, 
moet toch wel een record zijn. Het schijnt trouwens dat na jouw aanstelling in het 
AMC de Epstein Bar een omzetstijging van 10% meemaakte. Tamara & Joost: Vergeef 
het me als ik jullie samenvoeg in mijn dankbetuiging/bewondering. Maar deze fusie 
is niet geheel ongegrond. Sinds de intrek van Joost op de afdeling vonden jullie 
elkaar in een liefde voor “informatie”. Iets waar ik natuurlijk ook niet vies van ben. 
Wat ben ik trouwens blij dat ik toen niet mee ben gegaan naar de Derrick... Marc: 
Ouwe culinaire halfgod. Bij Bram in huis organiseerden we met z’n drieën het ael-aio-
herendiner. Daar kwam ie aan.. “Bij de groothandel geweest.” Dozen vol wulpen en 
tegenstribbelende rivierkreeften. Beste bouillabaisse van mijn leven. De keren dat ik 
van vergelijkbare kwaliteit gegeten heb, was vaak op een andere gelegenheid met 
jou ook achter het fornuis. Mocht het met die botten van die Fstl1 muis niks worden, 
dan kun je er misschien nog soep van trekken! Wim: Zo veel moeite om in Houston 
nog naar een Radiohead concert te gaan (dat is vast leuker dan het Weinstein eind-
diner). Bas: Ouwe Noord-Hollander. Sint jakobsschelpen gelardeerd in spek bij Martijn 
thuis: “Lekker die slavinken”. Over voetballen gesproken: rennen deed je niet echt, 
maar hangend voor het doel schoot je die ballen er toch lekker in. Aleksandr: Gaat er 
na 7 juli nog wat geslapen worden? Belangrijker: gaat er op 7 juli nog wat gedronken 
worden? Sameer: Jij hebt ook al een flinke historie met het lab. Toen ik net begon was 
jij er ook al voor een wetenschappelijke stage. Toen zag ik nog wel eens golfsticks 
staan, waar heb je die gelaten? Wino: Je deed me qua fysiek altijd al aan Clark Kent 
denken. Toen je na een simpele aanpassing van haardracht ineens transformeerde 
in Vincent Christoffels, vroeg ik me af op wie je zou lijken als je je haar naar achteren 
zou kammen en een rode onderbroek over je broek aan zou trekken. Esther: Is raclette 
nou Zwitsers? Hebben we Circulation Research Volume 104, Issue 2; January 30, 2009 
al aangevraagd? Een top editie. Martijn: ouwe bier aio. Daar kwamen de rekeningen 
weer: “Heb ik echt zo veel gedronken? Had ik die rekening niet de vorige keer betaald?” 
Uit eigen ervaring weet ik dat bier-aio de meest ondankbare, maar gelijk de meest 
belangrijke taak van het lab is. Bjarke: The lizard king. I don’t know a lot of people 
in a molecular biology lab that know their way around dadaism, and also properly 
refer to “get in the chopper”! Sunday hangovers spent discussing the AV-canal.. wtf? 
Brandon: The Maltese lion. That a body so small can pack such amounts of alcohol. 
Malou: Succes met de laatste loodjes en de komende coschappen (zorg dat je het af 
hebt voor je begint). Appie: Glazing the shit out of what thing? Anke: Als je nog aan 
een krat Budels Blond kan komen, hou ik me warm aanbevolen! Amin: de lichting 
met geneeskunde studenten uit ons jaar was met Bram, Marc, Tilly, jou en mij best 
goed vertegenwoordigd binnen het HFRC. Met jouw gaven zullen er vast komende 
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lichtingen van geneeskundestudentes ook goed vertegenwoordigd gaan worden. 
Tilly: Succes in Londen en met de vervolgcarrière in de wetenschap. Elaine: De laatste 
loodjes wegen het zwaarst! Saskia: op de VU ook het kleine zusje? Roos: Al van het 
IBG af? Mocht je nog tips nodig hebben.. Ileana: Nice sunglasses. Irina: I could never 
have imagined meeting your mother in a disco in Utrecht! Antoine: Wie ik in mijn 
voorraadkast verberg, is none of your business.

Oude garde: 
Thomas Gozor: Lekker mopperen en roddelen en discussiëren over de (on)
leesbaarheid van Grunberg (Wist je trouwens dat Reve de paranimf van Hermans 
was?). Arjan Huun: Zonder twijfel de Goliath van het lab. Iedereen werd bij het 
worstelen tegen de grond gewerkt (Alexandre probeerde het nog, maar kon alleen 
door vals spelen iets uitrichten.) Tjonge, wat heb ik nog een pijn geleden in die choke-
holds van je. Totdat bleek dat mijn nieuwe stagiair Nederlands kampioen judo was; in 
de zwaarste gewichtsklasse… Chris Ghris: Hoe veel liters bier we samen gedronken 
hebben, weet ik niet meer. Na zo’n sessie, toen de treinen niet meer reden, bleef je 
pitten in een hoogslaper van een huisgenoot van me. Daar heb ik nog wat problemen 
mee gekregen. Willem Wilm, in Indianapolis vond ik iemand die nog langer dan 
ik kon slapen. Het congres begon om 14:00 lokale tijd (20:00 Nederlandse tijd), en 
nog versliepen we ons bijna. Semir: dokter Somi, Sameer in de kliniek! Dat ik nog 
met jou, als nederige coassistent, naar endocarditiden heb mogen luisteren!! Fred 
Frederique: winden latend in Braga met Ghris en een bakkersknecht! Porties halen 
met Arjan!! Inmiddels staflid (dat woord heb ik altijd een beetje dubbelop gevonden) 
bij de cardiologie in het AMC. Boudewijn: Met zo veel begeistering over kippen, 
proepicardia, groeifactoren! Tof dat je mailt als je een artikel van me gelezen hebt! 

Bazen: 
Vincent C: professor Christoffels, onaantastbaar voorzitter van de dinsdagochtend-
besprekingen. Zodra de handen gevouwen en gewreven, of het haar boven het 
rechter oor ritmisch beroerd werd, dan wist je dat je een paar pittige vragen kon 
verwachten. Exact 10 jaar ouder dan ik. Met Piet vormden wij de drie generaties van 
de achtste juni. Een cocktail-party in de zon op het gras achter het AMC.. Volgens mij 
was het een mooie verjaardag, want ik herinner me niet veel meer dan de hoofdpijn 
van de volgende dag. Roelof Jan: Uren aaneen hangend boven de potten formaline 
hebben ons beider frontaal kwabben prettig beschadigd. De diagnose “FUBAR” moet 
zijn weg nog vinden naar de officiële kindercardiologische nomenclatuur, maar ik 
heb goede hoop. Alex P: Een gedeelde passie voor mediterrane vrouwen, met alle 
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gevolgen van dien. Phil: Een uitgebreide passie, met alle gevolgen van dien. Verder 
natuurlijk eigenaar van de beste MP3-playlist voor labfeestjes. (Een nadeel is wel dat 
je aan het einde van die feestjes altijd met de muziek mee brult.)

Onderwijs:
Cindy: Allebei rond de zelfde tijd begonnen op de afdeling. Dat filmpje met het skelet 
heb ik maar weg gegooid. Petra, Kees & Roeland: Met RJO de andere helft van de 
afdeling anatomie. Het is niet voor niets dat jullie jaar in, jaar uit de onderwijsprijs 
winnen. Voor de aio’s was daar het een jaarlijks terugkerend genoegen om de 
“embryologie practica” te geven. Met veel gepuf en gesteun iedereen toch in het 
gareel krijgen. Voor mijn gevoel werden de studenten steeds jonger, maar mogelijk 
lag dat aan mijn ouder worden. Rijk: nog de beste wensen!! Frits de Jong: Al een tijd 
weg, maar je was het uithangbord van de anatomie toen ik student was. Vlak voor je 
vertrek nog leuk gediscussieerd over de groei van het hart. Nadat ik je mijn digitale 
reconstructies liet zien, kwam je terug met een van jouw oude plastic reconstructies. 
Die staat nog immer trots naast te reconstructiecomputers.

Analisten: 
Eigenlijk zijn jullie het bindmiddel van het lab. Corrie: hoe jij de kwaliteit van de 
histologie bewaakt. En dat (bijna) altijd met een lach. Super! Sabina: Zonder jou had ik 
nooit geleerd coupes te snijden en te kleuren (in situ of immuno). Ondanks een soms 
wat liberale invulling van de strakke protocollen, lukten de proeven toch altijd goed. 
Jammer dat je zo op het einde van je carrière een nare botbreuk opgeliep (dat fietsen, 
dat schaatsen, etc… nergens goed voor!) Anita: Na het maken van een muis zit je nu 
tot kinhoogte in de SOP. Aho: In jou schuilt stiekem de wil van een topsporter. Het 
AEL-fietstochtje. De ene racefiets nog mooier dan de ander. Daar kwam Aho. Op een 
mountainbike met brede wielen. Klikpedalen, maar op basketball schoenen. Dat je nog 
zo lang aanklampte spreekt van een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen!

Secretariaat en administratie: 
André: Uren een database doorpluizen, brieven versturen, gemeente-uittreksels 
aanvragen. Weinig mensen zullen weten dat jij de bakermat van mijn aanstelling 
bent. Ruth: Nog minder mensen (wellicht jij zelf ook niet meer) zullen weten dat jij 
eigenlijk de aanstichter was van mijn verblijf op het lab (jij was die coördinator van 
CRIA die me naar Antoon stuurde). Verder waren er de laatste jaren meerdere mensen 
op het secretariaat. Jettie: Ook jij hebt de weg naar Laurens zijn koffiepot gevonden! 
Voorheen ook Nita, Didi en Pam. Marsha: met Roelof-Jan hebben we nog wel eens 
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verjaardagstaart (Holtkamp) van jou op het pathologielab gegeten. Henk: Dat er 
mensen zoals jij gemaakt worden (en dat bedoel ik voor de verandering op een goeie 
manier)!

Studenten: 
Quinn, Stan, Kilian, Rick, Bernadette, Maartje, Peter, Thierry. Van sommigen (Q,K,M) is 
het een beetje te veel om jullie te claimen als mijn studenten. Desalniettemin noem 
ik jullie allemaal. Quinn: al eerder genoemd in het dankwoord. Ik ben blij dat je op 
het lab bent komen werken. Een versterking, qua werk en qua sfeer. Bernadette: 
Begonnen als mijn student, en nu aio op de afdeling. Dat, met een omvangrijk leger 
studenten om je heen. Thierry: bedankt voor de bescherming tegen Arjan. Maartje: 
Misschien zien we elkaar weer op een verjaardag van Roel. Kilian: Wat wordt het, 
roeien of American Football? Peter: Jouw goede werk stond aan de basis van hoofstuk 
5 van m’n proefschrift. Rick: I’m Rick James B@$#. Heb je al vast staan welke richting 
binnen de geneeskunde het gaat worden? (Militair arts?) Stan: Stan de Man: Avonden 
in het AMC door werken met “Atlas Golden Eagle” aan onze zijde (die bleef nog wel 
eens slapen achter z’n bureau). Naast het avondwerk ook tijd voor het bekijken van 
epic filmpjes op het internet. “I said what what?” “Nom nom nom.” Eigenlijk is alles leuk 
met het deuntje van Benny Hill. Overigens wist ik dat je talent had toen ik zag hoe je 
in één hand 3 glazen bier, in een soort waterval-opstelling, in een keer achter gooide.

People I met during meetings, etcetera: 
Gonzalo:  Que coincidencia, dos chavales “Del Monte, G” unidos por la ciencia. Me 
alegro de haberte conocido, tu me has enseñado el verdadero vocabulario del 
español.  Un amigo es con el que se puede pensar en voz alta.. Forza Barça! Espero 
que tengas mucha suerte en Sidney, nos veremos en cualquier punto del mundo, no 
lo dudes. Saludos también al laboratorio de Madrid. Margaret Kirby and the people 
from the Kirby lab. Martha, Dan, Mary, Radwan. I had the time of my life in Durham. 
I’m actually typing this (and saying actually again) in my blue Duke sweater. Also the 
weekend you guys spend in Amsterdam, after the Weinstein meeting, was great. Even 
I didn’t know the Vondel park was that big. Dan: When I googled facial abnormalities 
in DiGeorge Syndrome, and found the third photo to be your face… (Thank god the 
page said: “My name is Danyal Hami. (…) I am working on determining which gene 
products interact with Tbx1 to cause DiGeorge Syndrome.”)
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Instanties:
Biblioteca Central de Alderdi Eder in San Sebastian: Aan het mooiste stadsstrand 
van Europa, vaak in de zomer, met buiten de leukste barretjes van Spanje. Daar zat 
ik binnen te werken. Met dank aan het snelle internet en de airconditioning lukte 
dat nog ook. Informatie beheergroep (nu gefuseerd als DUO, maar altijd in mijn hart 
blijvend als het IBG). In de geneeskunde bestaat de wijsheid dat je zo veel boeken 
kunt lezen als je wilt, maar dat je het vak pas leert het wanneer je patiënten ziet. 
Welnu, voor het IBG geldt dat je kunt zo veel kunt lezen uit de Russische bibliotheek 
als je wilt, maar dat je de essentie van bureaucratie pas leert na contact met het IBG. 
NS en prorail wil ik graag bedanken voor het mij in staat stellen om de architectuur 
van de stations tussen Utrecht en Amsterdam veelvuldig te bewonderen. Ook ben ik 
hen erkentelijk voor mij geregeld te laten genieten van het Nederlandse klimaat.

Coassistent: 
De laatste twee jaar van mijn promotie was ik tevens coassistent, daarom kan ik enkele 
namen niet ongenoemd laten. Cogroep 18: Eline, Mathijs, Marjolein, Sophie, Sietse, 
Frank, Victoria, Marlieke, Camiel (de enige met twee cogroepen), en natuurlijk Roel 
(Issie al af?). KNO St. Lucas Andreas: Peter van Rijn. Interne geneeskunde AMC: prof. 
Hoekstra. MDL AMC: David Hirsch en prof. Bartelsman. Chirurgie Amstelveen: Tom 
van Vreeland. Kindergeneeskunde Alkmaar: Geert-Jan Blok, Bart Boersma, Govert 
Brinkhorst, Krijn Haasnoot, Wilfried Hak, Elvira George, Yvonne Duivestijn; assistenten: 
Jaap, Evelyn, Marc (ouwe Catalaan). Neurologie St. Lucas Andreas: prof. Weinstein. 
Psychiatrie AMC: (Bij het kijken van het WK voetbal in de kantine was er geen verschil 
tussen patiënten en medewerkers.) Dr. Storosum, Ellen Bosnak. Verloskunde OLVG: 
Evelien van den Akker, Dick Bekedam, Paul van Kesteren, Louise Peters, Harold 
Verhoeve. Interne BovenIJ: dr. Posthuma, Teunen, Jonkhoff. Chirurgie Tergooi 
Hilversum: dr. Eerenberg. Huisartsenpraktijk De Notekraker Almere: Gea van der 
Zee (en natuurlijk de overige huisartsen – Bekkering, Halperin, Van Bree, Van Olst, etc, 
etc.) en Ruth mag ik natuurlijk niet overslaan! Kindercardiologie WKZ: Jan Strengers, 
Matthias Freund, Gregor Krings, Christian Blank (dat etentje komt eraan), Gabrielle 
van Iperen, Mirella Molenschot, Hans Breur, en alle anderen! Kinder-IC WKZ: prof. Van 
Vught, Koos Jansen, Sjef van Gestel, Esther Veldhoen, Erik Koomen, Alex Wilbrink, Bart 
Hartman, Ton Schouten.
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Vrienden:
Rolf: Beter een goeie buur dan een verre vriend? Nou ik heb een goeie buur en een 
goeie vriend (en een mooie jongen). Stille kracht achter mijn promotie! Hoe tijdens 
het begin van de promotie het dwangmatig uitgaan tot een kunst verheven werd 
(weer een three-sixty). Dat we samen op roadtrip naar Spanje gingen, dat heeft m’n 
leven nogal veranderd. Dat ik mijn kookkunsten heb kunnen verfijnen is louter omdat 
jij graag eet. Dat ik mijn afwaskunsten heb kunnen verfijnen, is louter omdat jij graag 
eet. Nu als apotheker in opleiding tot klinisch chemicus. Ik zal je later nog geregeld 
consulteren met vragen over de klinische chemie. (Vragen als: onder wat voor cao val 
je eigenlijk?) Steven: Culinaire held en ouwehoer pur sang. Weet jij nog of speciaal bier 
en korenwijn goed samengaan? Ik kan het me niet meer herinneren. Binnen culinair 
genootschap “lamsboutje” ben jij de zelfbenoemde meester van de saus! Binnen dit 
culinaire genootschap dienen Hester en Bram uiteraard ook genoemd te worden. 
Bram laat ik je hier maar roemen om je plezier om levende wezens te converteren 
tot voedsel (kreeften, konijnen, kwartels, beerd). Jaap: Brok enthousiasme. Sms’en 
wanneer er een fragment over een oude wielerheld op België 2 te zien is. Iedere 
week een nieuwsbrief over de Klamme Zeem (jouw wielervereniging). De billen 
uit de broek dansen op obscure funk. Domstad Trappers: Al jaren zaalvoetbal, al 
jaren bedenkelijk niveau. Nu onder de excellente hoede van Quinn ballen in het net 
proberen te schieten.

Familie:
Mijn zusje Nicole, die tijdens mijn promotie er even twee kinderen uit werkt met Hans 
(begenadigd klusser en verantwoordelijk voor veel aanpassingen aan Balijelaan 29 
Bis A). Zo werd ik ineens, met veel plezier, ome Gert van Jesse en Daan. John en Ellen: 
Ik vermoed zomaar dat jullie niet bij de promotie zullen zijn, met Ellen uitgerekend 
op dezelfde dag (van een tweeling!). Linda, Royan en Gerwin: Ben ik niet meer de 
enige Utrechter in de familie. (Let op de verkeersboetes meer als jullie me naar huis 
rijden!). Oma Buis met alle katten in dat kleine huisje, daar waar de koekjes het 
lekkerst smaken. Dat ik mijn promotie op uw 75ste verjaardag moest plannen! Jammer 
dat opa Buis er niet meer bij kan zijn. Opa Berg: In 2012 gaan we Nederland Europees 
kampioen zien worden! Paco y Katy: Mis suegros, a vosotros os quiero agradecer 
todo lo que me habéis enseñado, como me habéis acogido desde el principio, y lo 
bien que me habéis dado de comer. Con vosotros he aprendido la importancia de la 
familia. Pronto unos chipirones para celebrar que nos hemos conocido!!!! Yosu y Vane: 
Cuñaos!!! Eskerrik asko!! Vuestra presencia me ha hecho mucha ilusión!!espero que 
disfrutéis de mi país y que muy pronto volváis con la pequeña!! Mi primera sobrinita!!
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Mijn lieve ouders: Daar ging jullie oudste zoon naar het vwo om daarna (via een 
uitstapje in de apotheek) geneeskunde te gaan studeren. (Wilde hij niet eerst tandarts 
worden?!) Trots als een pauw waren jullie op de toekomstige dokter. Wat bleek? Vlak 
voor ie toe was aan zijn coschappen ging ie ineens kippenembryo's bestuderen. Eerst 
als stage-student, maar daarna nog een paar jaar (altijd als de student). Dit moet in 
jullie ogen vast een bijzondere carrière-keuze geweest zijn. Desondanks hebben jullie 
me altijd ontzettend gesteund; niet alleen met woorden maar ook met daden. Zonder 
jullie steun en liefde zou ik niet zijn waar ik nu ben. Jullie zijn niet alleen trots op mij, 
maar ik ben nog meer trots op jullie. Ik hou van jullie.

Naiara: Nunca me pude imaginar que iba a encontrar a mi novia en España, pero 
desde la primera vez que te ví (esperando al baño!), sabia que ibas a ser la mujer de mi 
vida. Estoy tan feliz de estar contigo. Gracias por monstrarme las cosas importantes de 
la vida. Gracias por todo tu amor y cariño. Eres mi caballito del mar español! Aunque 
no hemos estado juntos cada dia, te siento muy cerca de mi corazon siempre. Eres el 
amor de mi vida y estoy contando los dias!




