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Woord van Dank

Op de kaft van dit proefschrift staat alleen mijn naam, maar dat doet alle mensen die 
de ICTUS studie en dit proefschrift mogelijk hebben gemaakt ernstig tekort. Om be-
langrijke klinische vraagstukken te kunnen onderzoeken is medewerking van patiënt-
en van cruciaal belang. Alle patiënten die hebben meegedaan aan het ICTUS onder-
zoek wil ik bedanken voor hun belangeloze inzet en medewerking. Ik dank alle artsen, 
onderzoekers en research nurses voor hun bijdrage aan het tot stand komen van het 
ICTUS onderzoek. 
Het ICIN heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de opzet, financiering en real-
isatie van het onderzoek. Zonder ICIN, geen ICTUS. Het ICTUS onderzoek kon alleen 
slagen door een uitstekende samenwerking tussen verwijzende centra en centra met 
PCI en CABG faciliteiten. Een belangrijk deel van de verwijzende centra is aangesloten 
bij de WCN. De steun van de WCN is van cruciaal belang geweest voor het slagen van 
ICTUS.

Mijn promotoren
Prof. dr. R.J. de Winter, prof. dr. J.G.P. Tijssen 
Beste Rob, ik prijs me gelukkig jou als promotor te hebben. We zijn samen in 2000 be-
gonnen aan de ICTUS studie; een ambitieus project dat na vallen en opstaan een groot 
succes is geworden. Je liet me vrij als jonge onderzoeker en stuurde bij waar nodig. Je 
hebt mij het idee gegeven een volwaardig lid te zijn van het ICTUS team en hebt van 
mij een echte onderzoeker gemaakt. 
Beste Jan, jouw tactisch inzicht is van groot belang geweest voor het slagen van de IC-
TUS studie. Ik kijk met veel plezier terug aan die vele momenten van overleg en brain-
stormen, en natuurlijk ook aan de jaarlijkse congressen. Ik kan met recht zeggen dat ik 
veel van je heb geleerd.

Mijn co-promotoren
Prof. dr. F.W.A. Verheugt, dr. J.H. Cornel 
Beste professor Verheugt, u heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opzet van de IC-
TUS studie en u heeft altijd geloofd in een goede afloop. Zelfs na de publicatie van de 
GUSTO IV trail, toen het ICTUS project wankelde, bleef u optimistisch. 
Beste Jan Hein, ik ben bij jou in 1999 begonnen in het Medisch Centrum Alkmaar als 
agnio. Jij hebt me voorgesteld aan Jan en Rob, toen het ICTUS project nog in de kinder-
schoenen stond. Ik dank je voor deze transfer en voor je inzet om de WCN klinieken te 
interesseren voor het ICTUS project. 
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De overige leden van mijn promotiecommissie
Prof. dr. P.J. de Feyter, prof. dr. M.M. Levi, prof. dr. R.J.G. Peters, prof. dr. A. Sturk, prof. dr. E.E. 
van der Wall en dr. R.B.A. van den Brink wil ik hartelijk danken voor hun bereidheid mijn 
proefschrift te beoordelen en zitting te nemen in mijn promotiecommissie.

Prof. dr. G.T.B. Sanders, beste Gerard, 
Een belangrijk deel van dit proefschrift is gewijd aan risicostratificatie met behulp van 
biomerkers. Dankzij jou was het mogelijk om in alle deelnemende centra bedside tro-
ponine T testen te verrichten en is het na veel lobbyen gelukt bloedmonsters te laten 
afnemen om later in het AMC te analyseren.

Dr. K.T. Koch, beste Karel, 
Jouw adviezen rondom de PCI’s van ICTUS patiënten zijn zeer waardevol geweest. 
Bovendien heb je een groot deel van de ICTUS patiënten die in ons verzorgingsgebied 
waren geïncludeerd eigenhandig gedotterd.

Alexander Hirsch, beste Alex, 
Zonder jou was dit proefschrift onmogelijk geweest. Jouw tomeloze inzet, inzicht en 
statistische kennis waren goud waard. Bovendien ben je in de loop der jaren een echte 
vriend geworden en sta jij straks als paranimf aan mijn zijde.

Marc van der Zee, beste Marc, 
Jij hebt de inclusie van patiënten in het AMC voor je rekening genomen, terwijl je ook 
bezig was met je eigen onderzoeksproject. In een nek-aan-nekrace met het voorma-
lige Sint Ignatius ziekenhuis heb je toch de koppositie weten te houden; grote klasse! 
Bovendien heb jij het bijna vier jaar uitgehouden met mij op een klein kamertje op 
B2.

Gijs Nollen, beste Gijs,
Bijna dagelijks zeggen verpleegkundigen: “Hoi Gijs!” tegen me, terwijl jij vijf jaar ouder 
bent dan ik en veel minder haar hebt! Toch zie ik het als een compliment en ik ben er 
trots op dat jij mijn paranimf wilt zijn!
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Margriet Klees, beste Margriet, 
Als ik denk aan de tijd dat we samen in de 306 door het land trokken, krijg ik weer een 
glimlach op mijn gezicht. Tijdens onze reizen naar alle hoeken van het land deelden 
we lief en leed. Je gedrevenheid en je doorzettingsvermogen kenden geen grenzen. 
Stinkende kamertjes, een ontplofte motor op de brug bij Nijmegen, een CRF waar niets 
juist is ingevuld; niets bracht je van je stuk. 

De Research afdeling Cathkamer AMC
Beste Ineke Radder en Wilma van der Wateren, bedankt voor jullie hulp bij het moni-
toren. Karla Mulder bedank ik voor het bouwen en beheren van de ICTUS database. 
Verder dank ik Esther, Volkert en Wim voor hun ondersteunend werk.

De afdeling Cardiologie van het AMC
In het AMC zijn meer dan 100 patiënten ingesloten in de ICTUS studie. Een groot deel 
van dit succes is te danken aan de tomeloze inzet van de verpleegkundigen op de eerste 
harthulp, CCU en F3 zuid. Na mijn onderzoekstijd ben ik begonnen aan de opleiding tot 
cardioloog. Zonder mensen tekort te willen doen wil ik een aantal mensen extra be-
danken: Mieke Vlug en Ronald Schmeddes, Marc (het zonnetje in huis), Martin (is dat 
nou warm zo’n snor?), Caroline (beste roddel van 2000-2009; tevens toekomstig haar-
styliste van meisje Lara), Willeke (koningin voetverzorging, kampioen typen), Vincent 
(Vincente!), Rob (“Zet die Lucas d’r maar op”), Femke (de vakantie-vrouw), Wim (“Lekker 
hoor!”) en Judith (“Hoedoedegijdah, hoedoedegijdah, hoeheddegijdahgedoan”).

De afdeling Hartcatheterisatie
Er is in het kader van de ICTUS studie een onwaarschijnlijk groot aantal procedures 
verricht, dankzij de inzet van de interventie cardiologen (Marije Vis, José Henriques, 
Jan Baan, René van der Schaaf), cathkamer verpleegkundigen, toenmalig hoofd van 
de afdeling professor Jan Piek en Fokje. Patiënten die in ons verzorgingsgebied vroeg 
invasief hadden geloot werden daadwerkelijk vroeg invasief behandeld, ook als dit 
betekende dat er een procedure op vrijdagmiddag of in het weekend moest worden 
verricht. Ik dank jullie voor jullie inzet en support! Beste Martin, inmiddels ben je weer 
terug op ‘onze kamer’, die je weer als vanouds hebt ‘ingericht’. Ik denk met veel plezier 
terug aan de tijd dat we samen de sollicitatiegesprekken voor research medewerkers 
organiseerden. 

Beste Regina, Anita en Lieve, bedankt voor jullie hulp door de jaren heen.
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De afdeling Klinische Chemie
Beste Jan van Straalen (Juan de los Rayos) en dr. Johan Fischer, ik dank jullie voor al het 
werk dat moest worden verzet om in het AMC core lab de biomerkers te meten. Jullie 
werk heeft tot mooie publicaties geleid.

De afdeling Cardio-thoracale Chirurgie
Ik dank jullie voor de vele CABG’s die zijn verricht in het kader van de ICTUS studie. 

De onderzoekers
Ik begon mijn tijd als onderzoeker tegenover ‘de kloppende spier’, de roemruchte 
onderzoekerskamer op B2 van Steven, Niels, Martijn, Rob en Michiel. Nog geen week 
na mijn aanstelling maakten we een legendarische congresreis naar New Orleans. In 
de tijd dat een ‘hurricane’ nog een heel andere betekenis had en Jan Piek een sensatie 
op de dansvloer was. Dankzij de pioniers van de kloppende spier was ik snel ingeburg-
erd in het AMC.
Dank aan alle collega’s van B2 (de oude garde): Anouk, Igor, Lilian (meisje Meijboom), 
Lea, Michiel Winter (nooit te beroerd om een hotelkamer te delen), Thomas Ooster-
hof, Mariëlle, Jacobijne (de enige die letterlijk en figuurlijk promoveerde met vallen en 
opstaan), Pieter Bot (literair geweten en eeuwig jonge hond) en Saskia. Dank aan de 
nieuwe garde: Ivo, Krischan, Harald, Marcel, Miranda, Pieter P., Jeroen, Margo, Annema-
rie, Joost en Niels.
Beste Peter, jij hebt het ICTUS project overgenomen en inmiddels heb je een zeer fraaie 
publicatie op je naam staan. Ik weet zeker dat er nog veel mooie stukken zullen vol-
gen.

Assistenten en Staf Cardiologie
Graag bedank ik alle assistenten en stafleden voor hun steun tijdens de inclusie en 
follow-up fase van de ICTUS studie. Het zal jullie niet verbazen dat ik de laatste jaren 
met veel plezier de opleiding tot cardioloog heb gevolgd. Een belangrijke voorwaarde 
voor een goed opleidingsklimaat is collegialiteit en humor; dank jullie wel!

Dr. R.B.A. van den Brink, beste Renée, 
Je bent als opleider en ervaren clinicus van onschatbare waarde voor mij geweest. Een 
betrokkener opleider is ondenkbaar. Je voorliefde voor beeldspraak is ongeëvenaard. 
De top drie: 1. “Ik ben ook maar een broodetende profeet.” 2. “Als dit geen ernstige MI is 
dan laat ik me hangen.” 3. “Dit is als een koe op glad ijs.”
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Research nurses
Op de laatste pagina’s van mijn proefschrift staan alle ziekenhuizen en de daarbij be-
horende onderzoekers vermeld die aan de ICTUS studie hebben deelgenomen. Ook de 
research nurses in de deelnemende ziekenhuizen zijn enorm belangrijk geweest voor 
het slagen van de ICTUS studie. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie 
inzet en gastvrijheid. 

Vrienden 
Speciale dank aan mijn jaarclubvrienden: Van Geelen (“Valt er in de cardiologie dan 
helemaal niks te upsellen?”), Hans (Eindhoven de gekste!), Marcel (Koos of prof. dr. M.J. 
Broersma), Bennie (Remko), Bas (outback Bas-Bert), Maurice (alaaf!) en Roel (Ransuil en 
mede grondlegger van de huidige wereldwijde crisis). 
Dank aan Martin (Morty) en Geralda (Carola), onze ‘vakantievrienden’ (“IJburg is gerust 
wel een beetje Amsterdam”).
Dank aan de (ex-) UPC-ers, Stephan, Wendy (hoofd-borrels), Inge (“Ja, ik zit er nog 
steeds”), Stefanie (met zit-schoentjes), Sissel (maar die is er waarschijnlijk toch niet 
bij), Remco (tijgerbroek kan altijd) en Ard (promoveren valt niet mee, maar is nog altijd 
stukken relaxter dan werken voor Joop van den Ende). Jullie hebben al die jaren mijn 
verhalen over mijn promotietraject moeten aanhoren en gaven de hoop op een feestje 
nooit op.

Dank aan de Carola’s, dankzij jullie kan mijn meisje stralen op het podium. Ik dank jul-
lie voor al die voorstellingen, maar vooral voor jullie vriendschap. 

Lieve Martine en Ruben,
Jullie zijn echt een dynamisch duo! Jullie stromen allebei over van creativiteit, ijver en 
vakmanschap. Maar veel belangrijker, jullie staan altijd voor ons klaar! Het boekje ziet 
er echt prachtig uit!

Mijn lieve schoonfamilie,
Lieve Cor en Ria, mijn “werkstuk” (aldus Ria) is nu eindelijk af. Heerhugowaard is inmid-
dels mijn tweede thuis geworden en ik ben nu helemaal ingewijd in de Indonesische 
gebruiken en tradities. Jullie onvoorwaardelijke steun en liefde na de geboorte van 
onze dochter heeft diepe indruk op mij gemaakt. 
Lieve Robin, Elza en Marcia, lievere oom en tantes kan mijn kleine meid zich niet wensen.
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Ward Windhausen
Beste Ome Ward, ik ben je zeer dankbaar voor het prachtige ontwerp van de kaft van 
mijn proefschrift.

Mijn zus Margo, 
Lieve Muis, de laatste jaren zijn we steeds meer naar elkaar toegegroeid. Je zorgt altijd 
voor spektakel, met jou is het allesbehalve saai. Lara boft maar met zo’n tante!
 
Mijn lieve ouders,
Het heeft een paar generaties geduurd, maar nu is er toch weer een Windhausen 
gepromoveerd. Ik dank jullie voor een onbezorgde jeugd en voor jullie liefde, adviezen 
en hulp de afgelopen jaren. Jullie stonden altijd voor mij klaar en bleven geloven in een 
goede afloop. Dit boekje is voor jullie!

Mijn lieve vrouw Ilse,
Vanaf het eerste moment dat ik je zag wist ik het zeker; jij bent mijn droomvrouw! 
Je schoonheid, grapjes en liefde brengen me nog dagelijks in vervoering. Je hebt lang  
moeten wachten, maar nu is het werk eindelijk gedaan. De weekenden zullen niet 
langer worden opgeslokt door het proefschrift. Zonder jouw onvoorwaardelijke steun 
had ik dit proefschrift nooit kunnen afronden. Dank je wel, liefde van mijn leven!

Lieve Lara,
Als ik dit schrijf ben je vier maanden oud. Mijn hart stroomt over van geluk als je naar 
me lacht. De laatste tijd brabbel je er al stevig op los; dat belooft wat voor de toekomst! 
Je wilt nu al overal bij zijn en alles met je eigen ogen zien. Overdag slapen? Pfff… dat is 
meer iets voor kleine meisjes!




