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Dankwoord

Het onderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift werd vanaf 2005 verricht op de 

afdeling Cardiologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam, en is 

het resultaat van de inspanning van velen, waaronder collega interventiecardiologen, 

arts-onderzoekers en cathlab verpleegkundigen. Mijn oprechte dank gaat uit naar allen 

die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Een aantal van hen 

wil ik in het bijzonder noemen.

De promotores, prof.dr. J.J. Piek en prof.dr. R.J. de Winter.

Beste Jan, mijn aanvankelijke aarzeling om in de academie te werken werd door je 

innemende persoonlijkheid volledig weggenomen. Als hoofd van de Acute Cardiologie 

gaf je mij na het eerste jaar de kans om primaire PCI patienten verder te onderzoeken. Ik 

bewonder je drang naar vernieuwing, je brede kijk op de dingen en de manier waarop 

je jonge mensen de mogelijkheid geeft zich verder te ontwikkelen. Ik dank je voor de 

kansen die je mij hebt geboden. Het was een voorrecht om enkele jaren intensief met je 

te werken, ik kijk er met veel plezier op terug.

Beste Rob, je bent altijd nauw betrokken geweest bij het catheterisatie gerelateerde 

onderzoek, (zelf)kritisch, intellectueel. In mijn eerste jaar in het AMC begeleidde je het 

wetenschappelijk onderzoek van de jongere interventiecardiologen. Dat je kwaliteit op 

dit gebied zou leiden tot een leerstoel was duidelijk. Het was fijn een aantal jaren naast je 

te werken en ik dank je voor het gebruik van de cathkamer database. Als jij deze destijds 

niet had opgezet was het niet mogelijk geweest de voorliggende onderzoeken uit te 

voeren.

Mijn co-promotor, dr. J.P.S. Henriques. 

Beste José, wat wij de de afgelopen jaren hebben beleefd is moeilijk in een paar woorden 

weer te geven. Onze gezamelijke geschiedenis in Nieuwegein en Zwolle, en een groot 

onderling vertrouwen en begrip vormden de basis voor een unieke samenwerking, waarin 

ieder zich verder kon ontwikkelen. Je scherpe intellect, praktische inslag, nuchterheid 

en gedrevenheid maken je tot een slimme onderzoeker, scherp clinicus en een handige 

dotteraar. Uitspraken als “never give up” en “no limits” zijn je op het lijf geschreven. Met 

het meeste plezier kijk ik terug op onze gezamelijke PCI procedures. Vaak was een enkel 

woord voldoende voor het nemen van een besluit. Onze artikel- en studiebesprekingen, 

bij voorkeur buiten het ziekenhuis, leidden altijd tot originele oplossingen. José, bedankt 

voor je vriendschap en je loyaliteit. Ik heb veel van je geleerd en veel aan je te danken, 

zonder jouw motivatie was dit proefschrift er nog niet geweest.
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Leden van de promotiecommissie, prof.dr. F. Zijlstra en prof.dr. A.N.E. Zimmerman.

Beste Felix, met de Zwolle studies werd mede door jou de wereldwijd geaccepteerde 

wetenschappelijke basis voor de primaire PCI gelegd. Ik ben er trots op dat je deel wilt 

uitmaken van de promotiecommissie. Dank.

Beste Ariaen, als co-assistent was ik welkom om bij jou, als cardioloog van het eerste 

uur, te leren. Je bevlogenheid maakte indruk, vanaf dat moment wilde ik cardioloog 

worden. Dank daarvoor.

De overige leden van de promotiecommissie: prof.dr. R.J.G. Peters, prof.dr.mr. B.A.J.M. 

de Mol, prof.dr. M.B. Vroom en prof.dr. G.J. Laarman ben ik zeer erkentelijk voor de 

kritische beoordeling van het manuscript.

Mijn AMC interventiecollega’s, dr. K.T. Koch, dr. J. Baan Jr. en M.M. Vis.

Beste Karel, zeer begaafd interventiecardioloog, vanaf het begin zat het goed tussen ons 

en ik zie het als een voorrecht dat ik op interventiegebied vrijwel alles van je heb mogen 

leren. Daarvoor kan ik je niet genoeg bedanken.

Beste Jan, je bent uitgegroeid tot een respectabel klep implanteur. Dank voor je 

collegialiteit. Ik hoop dat we nog veel zullen samenwerken.

Beste Marije, voormalig kamergenoot, shock onderzoeker, als enige vrouw lid van het 

interventieteam, maar “one of the guys”, in staat om op belangrijke momenten de nuance 

aan te brengen. Ik wens je veel succes met de laatste fase van je promotieonderzoek.

Prof.dr. J. Tijssen, “interventie-epidemioloog”. Beste Jan, je enorme kennis van zaken 

over studies bleek van grote waarde tijdens het schrijven van het Explore protocol. Dank 

voor al je inspanningen om Explore te laten starten en je relativerende woorden tijdens 

het wekelijkse interventie-overleg.

Hoofd van de afdeling Cardiologie, Prof.dr. A.A.M. Wilde, en de overige stafleden van 

het Academisch Medisch Centrum. Beste Arthur, beste collegae, veel dank voor de bijna 

vijf jaar die ik, met veel genoegen, in het AMC heb gewerkt, op een boeiende afdeling 

waar hoogwaardig onderzoek en hoogwaardige patientenzorg hand in hand gaan.

De arts-onderzoekers, in het bijzonder Bimmer Claessen, Niels Verouden, Krischan 

Sjauw, Annemarie Engström en Loes Hoebers.

Bimmer, nog voor je artsexamen besloten we je aan te nemen als studiecoördinator 

van Explore. Samen reisden we door Europa om centra te recruteren voor de studie en we 

leerden “on the job”. Dank voor je betrokkenheid en je inzet. Ik begrijp de belangstelling, 

maar ik hoop van harte dat Greg Stone en Martin Leon je niet vast houden in New York 

en dat je weer terugkomt naar Amsterdam. Ik kijk uit naar je promotie en het verdere 

verloop van je carrière.

Niels, dank voor je solide ondersteuning bij het schrijven van het Explore protocol, 

waarna je je weer op het ECG project kon storten. Veel succes in de opleiding en met het 

afronden van je promotieonderzoek.

Krischan en Annemarie, mede infarctonderzoekers van het eerste uur en lid van de 

“Groep Henriques”, de onderzoekersgroep met het aandachtsgebied STEMI en/of LV 

ondersteuning. Bedankt voor jullie inzet en meedenken op belangrijke momenten.
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Loes, als co-assistent met interesse voor Cardiologie gaf je aan belangstelling te hebben 

voor een promotietraject. Ik ben blij dat je Bimmer hebt opgevolgd als studiecoördinator 

van Explore en trots dat de eerste stukken van jouw hand al zijn gepubliceerd.

Hoofdverpleegkundige Martin Meesterman en alle verpleegkundigen van de afdeling 

Hartcatheterisatie, onder aanvoering van Sandra van Gilst, Nynke van Daalen en Fokje 

Hoekstra, van het AMC. De afdeling heeft mij als één van de Zwolsche boys bijzonder 

snel geaccepteerd. De instelling dat alles mogelijk moet zijn is, onder andere door jullie, 

vanzelfsprekend geworden. Dank aan allen voor de prettige sfeer binnen, en ook buiten 

werktijd.

De verpleegkundigen van de afdeling hartbewaking van het AMC, en de hoofd-

verpleegkundigen Ronald Schmeddes en Mieke Vlug. Dank voor het vertrouwen tijdens 

ons wekelijks overleg. Er zijn een aantal mooie plannen uit voort gekomen.

De secretariële en administratieve ondersteuning van Regina Ruane, Anita Nairy en 

Lieve Peeters waren onontbeerlijk tijdens de AMC periode. Dank voor jullie steun en 

vertrouwelijkheid.

De Cardio-thoracale chirurgen en perfusionisten van het AMC wil ik bedanken voor de 

bijzonder prettige manier van samenwerken de afgelopen jaren.

Mijn huidige collega’s van de vakgroep Cardiologie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 

(OLVG) in Amsterdam, T. Slagboom, dr. G. Amoroso, M.S. Patterson, dr. F. Kiemeneij, 

G.S. de Ruiter, M. Khan, dr. G.A. Somsen, R.K. Riezebos, dr. J.P. Herrman en prof.dr. 

F.W.A. Verheugt, de chefs de clinique dr. M.J.A. Wolters-Geldof en D.P.W. Beelen, en 

fellow dr. M.T. Dirksen. In januari 2009 kreeg ik opnieuw een warm welkom in een 

Amsterdams ziekenhuis. De vakgroep heb ik leren kennen als flexibel, inspirerend en 

innoverend. Bedankt voor de ruimte die ik kreeg om het retrograde CTO programma in 

het OLVG op te zetten en om het proefschrift af te schrijven.

In dat kader wil ik ook de hoofdverpleegkundigen Simon Staphorst en Rob van Beek, 

en met hen de verpleegkundigen van de HCK en de CCU van het OLVG bedanken. De 

spontaniteit en de steun die ik kreeg om met andere inzichten en benaderingen, nieuwe 

technieken in te voeren hebben mij snel thuis doen voelen in het OLVG.

Dank ook aan de arts-assistenten Cardiologie van het OLVG. Een uiterlijk heterogene 

groep, een éénheid als het erop aan komt. Sterk en betrouwbaar in de kliniek. Dank voor 

het vertrouwen in de opleidersgroep.

De vakgroep Cardio-thoracale Chirurgie van het OLVG. Prof.dr. A. Brutel de la Rivière, 

K. Bloemendaal, dr. W. Stooker en S. Lalezari, dank voor het onderlinge vertrouwen en 

de visie, waarmee wij dagelijks behandelings- en beleidsbeslissingen kunnen nemen.
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De leden van de maatschap Cardiologie van de Isala klinieken in Zwolle, in het bijzonder 

de interventiecardiologen dr. M.J. de Boer, dr. J.C.A. Hoorntje, dr. H. Suryapranata, 

dr. A.W.J. van ’t Hof, dr. J-H.E. Dambrink, dr. M. Gosselink en dr. J.P. Ottervanger, de 

maatschapscoördinator dr. E.P. de Kluiver en voormalig B-opleider H.A. Oude Luttikhuis. 

Dank voor de gelegenheid en het vertrouwen om mij aan het eind van de opleiding 

verder op te willen leiden tot interventiecardioloog.

Beste Jan, de opleiding in Zwolle heb jij op een speciale manier vorm gegeven, gedegen 

en soms onorthodox, dank voor de mogelijkheden die dat heeft gecreërd.

Beste Jan-Henk, jij was al langer geïnteresseerd in onderzoek naar de prognose van 

patiënten met meervatslijden en stimuleerde mij om er verder mee te gaan.

Beste Jan Paul, het multivessel verhaal is mede door jou begonnen, beiden dank 

daarvoor.

Beste Ed, cardioloog worden is één, de praktijkvoering het andere. Jij weet als geen 

ander hoe je dat moet doen. Dank voor je adviezen in dezen.

Beste Henk, als eerste gaf je de patienten in Zwolle, letterlijk en figuurlijk, stimuli. In 

mijn Sophia periode heb ik dat mogen ervaren. Ik heb veel van je geleerd, bedankt.

Verder wil ik dr. J.R. Timmer, destijds arts-onderzoeker in Zwolle, bedanken. Beste 

Jorik, bedankt voor je nuttige schrijftips en onze eerste gezamelijke publicatie. Veel 

succes met het afronden van je opleiding.

Vera Derks, secretaresse in Zwolle. Tijdens de opleiding was je voor de assistenten 

steun en toeverlaat. Dank voor je kennis en coördinatie bij het schrijven van mijn eerste 

artikel.

Dr. M.J. Suttorp en dr. J.J. Koolen.

Beste Maarten Jan, je was in 1995 in Nieuwegein één van mijn eerste bazen. Samen 

voerden we onderzoek uit dat grotendeels aan de cathkamer was gerelateerd. Het 

systematisch beoordelen van patiënten heb ik in eerste instantie van jou geleerd. Het is 

een bijzonder toeval dat jij al vanaf 1995 bezig bent met het onderzoek naar rekanalisatie 

van chronische totale occlusies (CTO) en dat wij elkaar op dit gebied vanaf 2006 weer 

gevonden hebben. Dank voor wat je daarin betekent.

Beste Jacques. Amsterdammer in hart en nieren. Dat jij als gevestigd CTO dotteraar 

direct en zonder terughoudendheid in 2008 je medewerking wilde verlenen aan de AMC-

CTO Summit geeft aan hoe ook jij jonge, ambitieuze collega’s een kans geeft. Daarnaast 

ben je bereid om ook over andere onderwerpen met collegae van gedachten te wisselen 

en dat inspireert. Veel dank daarvoor.

Mijn paranimfen dr. J.M.C van Dijk en M.C. van der Schaaf.

Beste Marc, vasculair neurochirurg. Naast de belangstelling voor bloedvaten hadden 

we vanaf het begin van de studie diverse gemeenschappelijke interesses. Belangrijke 

momenten hebben we samen gedeeld, ik ben blij dat je mijn paranimf wilt zijn.

Lieve Margreet, radioloog, zus. Tijdens de studie ontstond er tussen ons een 

waardevolle vriendschap waarin wij vrijwel alles met elkaar konden delen en bespreken, 
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en dat is niet veranderd. Ik ben trots op wat je hebt bereikt en blij dat je er op 20 mei bij 

bent.

Mijn broer, lieve Johan, tandarts. Tijdens je bezoeken aan Amsterdam in mijn eerste 

studiejaar werd het duidelijk, mijn parkeerstudie zou jouw studie worden. Net als met 

Margreet kunnen we samen veel dingen delen en daar ben ik je erg dankbaar voor.

Ook dank aan mijn lieve schoonouders, mede door jullie belangstelling en steun kreeg 

ik de gelegenheid tijd vrij te maken om dit proefschrift af te ronden.

Speciale dank aan mijn ouders. Lieve pa en ma, de altijd aanwezige liefde, vertrouwen en 

steun, in woord en in daad, zijn van onschatbare waarde en hebben bijgedragen aan mijn 

ontwikkeling en aan het universitair afstuderen van jullie drie kinderen. Dat dit soms ten 

koste ging van het eigen belang scheen jullie niet te deren. Daar heb ik veel respect voor. 

Hoe kan ik jullie ooit bedanken voor alles wat je mij hebt meegegeven?

Tot slot, de belangrijkste personen in mijn leven. Lieve Lieke, toen wij elkaar ontmoetten 

waren de omstandigheden stormachtig, en dat is door de jaren heen niet veranderd. Het 

was niet makkelijk, we verhuisden enkele keren, je baan en carrière verruilde je voor de 

kinderen, onze 3 enig kinderen: Sophie, Michiel en Anne, in verschillende levensfasen en 

met verschillende behoeften. Je liefde en steun zijn onontbeerlijk, en ik realiseer mij dat 

ik door de combinatie van werk en promotieonderzoek je er vaak alleen voor liet staan. 

“Disserteren is vaak deserteren” schreef een andere promovendus eens. Lieve schatten, 

zonder jullie heeft dit alles geen betekenis.
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