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Het mooie resultaat is zeker niet alleen mijn verdienste maar voortgekomen door steun en  hulp 
van collega’s, en niet te vergeten van familie en vrienden. Hierbij wil ik iedereen bedanken 
die aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben bijgedragen en een aantal mensen in het 
bijzonder.

Allereerst wil ik mijn beiden promotores bedanken, prof. dr Moorman en prof. dr. Christoffels. 
Beste Antoon, het allereerste contact via de telefoon, terwijl ik naar de secretaresse van de 
afdeling had gevraagd, was onverwacht en daardoor uiterst spontaan. Je enthousiasme voor de 
ontwikkeling van het hart was toen en is nog steeds aanstekelijk. Bedankt voor het vertrouwen, 
de discussies en de steun bij het wetenschappelijke werk. Beste Vincent, dit proefschrift had 
zonder jou niet gevuld geweest met de mooie publicaties die het nu rijk is. Je scherpe geest en 
oog voor detail hebben mij geleerd hoe data geïnterpreteerd en gepresenteerd moeten worden, 
welke vragen er uit voortkomen. Beste Vincent, heel veel succes met de voortzetting van je nu 
al zeer succesvolle wetenschappelijk carrière. 

I would like to express my gratitude to the thesis committee, Prof. dr. R.H. Anderson, Prof. dr. 
J.M.T. de Bakker, Prof. dr. N.A. Blom, Prof. dr. M.J. Schalij and Dr. J. Bakkers. I’m honoured 
that you were willing to give your expert opinion on my work. A special thanks to Prof. dr. 
R.H. Anderson for the fruitful cooperation in the work concerning the development of the 
atrioventricular conduction system.

Als wetenschappelijk groentje en dus zonder enig serieuze lab ervaring ben ik in 2006 begonnen. 
Vele mensen hebben tijd in mij gestoken om mij de verschillende technieken bij te brengen, aan 
wie ik veel dank ben verschuldigd. Beste Corrie, in situ koningin, een histochemie lab zonder jou 
is mijn ogen niet mogelijk. Bedankt voor de hulp bij het maken van de schitterende histochemie 
platen die dit proefschrift rijk is (en er nog verstopt zijn in de microscopie kamer).  En ja, ik 
draag nu dagelijks een bril. Beste Vincent, DNA magiër, bij al het werk in dit proefschrift is 
jouw aandeel onmisbaar geweest. Je pragmatisch aanpak en hoge mate van doelmatigheid heb 
ik altijd bewonderd. Welke muis had er eigenlijk rondgelopen zonder jouw bijdrage? Alexandre, 
Gert, Jaco, Piet en Jan R, zonder jullie geplaveide paden voor het maken en presenteren van 
3D reconstructies van zowel genexpressie als celreplicatie, had het resultaat van mijn werk 
niet op een dergelijke snelheid vervaardigd kunnen worden. En Jaco, dank ook voor alle hulp 
bij het oplossen van problemen met microscopen, computers, printers, etc. Sameer, dank voor 
de bijdrage aan de analyse van de Tbx2 mutanten. Dear Julia, Rannar and Prof. dr. Andreas 
Kispert, many thanks for your contributions to two articles. Dear Jorge and Prof. dr. Nigel 
Brown, thank you for the contribution to the atrioventricular canal fate. 
Ruben, naast mijn dank voor je bijdrage aan het manuscript over preexcitatie, dank voor de 
leerzame discussies over de werking geleidingssysteem en het ontstaan van het ECG.  Tilly, 
je bent toch wel de meest effi ciënte AIO die ik heb meegemaakt en vond het erg leuk om met 
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je samen te werken aan de ontwikkeling van het geleidingssysteem. Mooi hè, die voorkant en 
uitnodiging! Chantal, bedankt voor je bijdrage aan de ontwikkeling van het geleidingssysteem. 
Bas, de dagen dat wij zonder een (wetenschappelijke) discussie voorbij lieten gaan waren het 
laatste jaar denk ik op één hand te tellen. Je wetenschappelijke en no-nonsense aanpak heb 
ik altijd bewonderd. Een beter paranimf kan ik mij niet wensen, voor zowel de fysieke als 
intellectuele verdediging.  

Natuurlijk wil ik alle collega’s van het Heart Failure Research Center bedanken voor de 
onvergetelijke tijd die ik heb gehad zowel op het lab als daarbuiten. Hier volgen wat cerebrale 
oprispingen die mij te binnen schoten bij de verschillende collega’s. Kees Jan, ik hoop dat het je 
goed gaat in San Diego. Ik heb genoten van de vele blikjes en natuurlijk de kookworkshop die 
we georganiseerd hebben. Volgende keer braden we de hertjes wat korter. Martijn, kortdurend 
kamergenoot op het sterfkamertje, dat schept een band. Hoop dat je je promotie snel kan afronden. 
Bram, maakt het epicard nu myocard of niet? Hoop nog een keer een patiënt speciaal naar jou 
te verwijzen. Gert, wat zei je vrouw vannacht? Marc, limoncello en heel veel ansjovis dat was 
het eerste waar ik aan dacht. Maurice, bedankt voor alle eieren die ik heb mogen verslinden. 
Thomas, opper-snaak, ik heb je advies betreffende BAC’s gelukkig niet genegeerd… Hoop je 
nog tegen te komen als collega-cardioloog.  Malou, een van de weinige vrouwen met een goede 
muzieksmaak. Anke, het is paternale imprinting… Elaine, je staat altijd voor iedereen klaar 
en ik hoop dat je je promotie snel kan afronden. Ileana, una cara ragazza cara. Sameer, pfff, 
wanneer gaan we golfen? Tamara, het woord modifi er is na jou nooit meer hetzelfde geworden. 
Esther, ik vind het nog steeds jammer dat we niet aan de zoektocht naar geleidingssysteem 
miRNA zijn begonnen. Bjarke, do you know the way to the atrioventricular canal? Phil en Alex,  
voortaan mogen jullie het café in New Castle niet meer uitkiezen. Alexandr, weerbarstige Rus 
uit Estland, bedankt voor je interesse in mijn werk. Succes met je carrière als kindercardioloog. 
Irina and Quinn, since when are you a couple? Leander, ik heb de discussies in het PCR hok erg 
leerzaam gevonden. Aho, je positivisme is een voorbeeld voor eenieder. Inge, na een les judo 
was ik gelijk geblesseerd, desondanks een mooie avond. Dames van het secretariaat, bedankt 
voor de hulp bij het klaarmaken van manuscripten en de stroomlijning van de promotie. Als 
laatste, Henk, het zonnetje van de afdeling.

Lieve familie en vrienden, de laatste jaren hebben jullie allen regelmatig interesse getoond 
voor de arme muisjes en wat ik daar allemaal mee deed. Of de resultaten tot nieuwe inzichten 
voor de geneeskunde leidde. Bedankt voor de relativerende woorden en vele momenten van 
broodnodige ontspanning. Jimmy, buurman, ondanks het vele verliezen is squash een uitstekende 
uitlaatklep gebleken. Daniel en Sylvia, naast de vriendschap, bedankt voor het redigeren van de 
Nederlandse samenvatting. Marlies, ben blij dat jij mij bij gaat staan tijdens de promotie. Beste 
elly en Jaap, ik vind het fantastisch dat jullie mijn proefschrift hebben willen sponsoren en het 
FSC keurmerk mogelijk hebben gemaakt. 
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Lieve schoonfamilie, bedankt dat jullie altijd voor Erica en mij klaarstaan. Bep, bedankt dat je 
ons altijd weer enorm in de watten legt. Andries en Trudy, jullie hulp in en om het huis en de 
zorg voor Ivo waardeer ik enorm. Bedankt voor de onvoorwaardelijke steun en liefde. 
Lieve pap en mam, bedankt voor de onvoorwaardelijke steun die ik al mijn hele leven van 
jullie heb mogen ervaren. Jullie positieve manier van denken en liefdevolle houding heeft mij 
gevormd tot wat ik nu ben. Ik hoop dat ik de rol die jullie in mijn leven spelen ook in de praktijk 
kan brengen voor mijn eigen kinderen.
Liefste, wat zou er terecht zijn gekomen van mijn ambities zonder jouw liefde en steun. Als 
geen ander heb je ervaren hoe ik mijn periode als promovendus door ben gekomen, met alle ups 
en downs. Wij zijn al meer dan elf jaar samen en hebben moeilijke momenten en vooral heel 
veel mooie momenten samen beleefd. Wat de toekomst ook brengt, het liefst voor altijd met jou 
(en Ivo en Sietse).




