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Dankwoord 

De artikelen in dit proefschrift zijn tot stand gekomen op de afdeling cardiologie van 

het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Velen hebben mij hierbij geholpen 

en ik wil hen bedanken voor de samenwerking. Een aantal personen wil ik in het 

bijzonder noemen.  

Mijn promotor, Prof B.J.M. Mulder. Beste Barbara, bij ons eerste gesprek zat ik na 30 

minuten al achter een computer en werd ik al rondgeleid over de afdeling. Jouw 

enthousiasme maakte grote indruk en ik kon meteen aan de slag zonder dat er een 

onderzoeksproject klaar lag. Ik heb mij meerdere malen afgevraagd hoe mijn 

proefschrift eruit zou komen te zien, jij maakte je hier niet druk over. Bedankt voor 

jouw inzicht en efficiëntie. Het is helemaal goed gekomen. 

Mijn co-promotor, dr. B.J.Bouma. Beste Berto. Jouw constructieve bijdrage bij de 

statistiek en to-the-point commentaar heeft mij zeer geholpen. Bedankt voor al je 

hulp met het beoordelen van de “Down-echo’s”, telkens wanneer ik zei dat het er 

“een paar” waren. Succes met je hardlooptraining. 

Rianne, ik had mijn onderzoek in de zorginstellingen bij Down patiënten niet zonder 

jouw hulp kunnen doen. Wij waren een goed team en jij wist elke keer weer het voor 

elkaar te krijgen om een echo te kunnen maken bij deze bijzondere patiëntengroep. 

Ontzettend bedankt voor jouw kennis en ideeën. Ik hoop jouw kunde op het gebied 

van echocardiografie te evenaren. Jouw wetenschappelijke inbreng is goud waard. 

Promoveren? Natuurlijk wil ook alle andere echocardiografisten bedanken voor al het 

extra werk dat zij hebben verricht als er weer een echo met spoed moest worden 

ingepland. 

Alle artsen voor verstandelijk gehandicapten die het werk in de zorginstellingen 

mogelijk hebben gemaakt, en met name Luc, Kathleen en Sylvia, zonder jullie 

inbreng zou er geen screening, geen onderzoeksgroep en geen proefschrift zijn. 

Bedankt voor jullie vertrouwen.  

Marco Post, jij hebt een neus voor de wetenschap. Je hebt mij geholpen in de eerste 

stappen van mijn promotietraject en altijd bereid te helpen (zelfs om 20.00 uur op je 

trouwdag). Daar ben ik je zeer dankbaar voor. 
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De congenitale familie, Irene, Sylvia, Lia. Fijn om te kunnen ‘buurten’ en mijn hart te 

luchten als dingen tegen zaten. CONCOR blijft een succes dankzij jullie. 

Beste Anita, Regina en Lieve, bedankt voor jullie hulp en ondersteuning. 

Alle collega onderzoekers met wie ik afgelopen jaren heb mogen samenwerken. 

Promoveren is dankzij jullie een mooie tijd geworden. In het bijzonder mijn 

congenitale vrienden, Zeliha, Klaartje, Carla, Paul, Piet, Mark, Teun en Dounya.  

Lieve Marielle en Michiel, wat heb ik een fantastische tijd met jullie gehad. Marielle, 

ook al mag ik van jou congressen geen vakanties noemen, met jullie op stap gaan 

voelde wel zo. Michiel ik had me geen betere kamer/kopieerhok-genoot kunnen 

wensen. Wat hebben we gelachen. Hopelijk bevalt “this is a very low quality 

manuscript” je. Bedankt voor jouw vriendschap. Hopelijk toekomstige collega?  

Michiel en Jochem bedankt dat jullie op deze belangrijke dag mijn paranimf willen 

zijn. 

Broer en zus, bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek. Kan ik eindelijk laten 

zien waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Alle Vissen in Amsterdam 

daar ben ik erg blij mee!! 

Lieve Pap en Mam, dank voor jullie onvoorwaardelijke vertrouwen en steun. Door 

jullie heb ik alles kunnen doen wat ik wilde. Altijd staan jullie voor me klaar. Ik kan in 

een paar regels niet schrijven hoe dankbaar ik ben voor zulke fantastische ouders. 

Lieve Hes, wat ben ik toch blij met dat ‘extra’ oudste co-schap cardiologie!! Bedankt 

voor je steun in de laatste maar lastige loodjes. Voor al die 4 keer dat ik zei dat het 

toch echt de laatste 2 artikelen zijn. We gaan een mooie toekomst tegemoet. Ik hou 

van je. 




