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Dankwoord
De weg naar waar ik nu sta in het leven lijkt bezaaid te zijn met toevalligheden. Echter beseffende 

hoe goed ik hier op mijn plaats ben kan ik me afvragen of toeval wel bestaat. 

 

Het is misschien een cliché maar het dankwoord is altijd het meest belangrijke hoofdstuk van 

een proefschrift. Dit is niet alleen omdat dit vaak het meest gelezen, en niet zelden zelfs het 

enige gelezen hoofdstuk is. Maar bovenal is dit de plek waar eindelijk recht gedaan kan worden 

al diegenen die bijgedragen hebben aan dit proefschrift. Onderzoek doen is teamwork en zonder 

dit team was mijn proefschrift nooit tot stand gekomen. Het is echter een illusie te denken dat je 

hierin compleet kan zijn. Dus ook één ieder wiens bijdrage hier onvermeld blijft; Dank!

En als ik moet beginnen met bedanken dan zijn dat als eerste natuurlijk alle patiënten en 

proefpersonen die vaak letterlijk met bloed, zweet en tranen zich hebben ingezet. Dank!

Dr P. Bresser, beste Paul. Grote initiator en vooral inspirator van dit proefschrift. Als toeval niet 

bestaat heb jij daar vast iets mee te maken. Dank voor alle kansen die je me geboden hebt. Ik 

waardeer je niet alleen als wetenschapper, clinicus en dagelijks begeleider, maar vooral als mens 

en vriend. Samenwerken was een feest, niet in de laatste plaats omdat je oog had voor het leven 

buiten het werk. Gelukkig eindigt onze samenwerking hier niet. Ik heb het idee dat we nog maar 

net begonnen zijn. 

Prof. dr. Henk Jansen, ik heb begrepen dat het veiligstellen van mijn aanstelling als promovendus 

één van uw laatste daden was als hoofd van de vakgroep longgeneeskunde van het AMC. Ik 

begon toen u ermee ophield. Ik ben blij dat ik nog bij u kan promoveren. Zo eindigt het waar het 

ook allemaal begon. Dank voor de mogelijkheden, de positieve inbreng in de stukken en vooral 

de bemoedigende woorden. U was een belangrijke locomotief in het treintje dat deze Cavandish 

naar de streep heeft geholpen.

Geachte leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. P.J. Sterk, Prof. Dr. A. Vonk- Noordegraaf, Prof. 

Dr. R. Naeije, Prof. Dr. Dr. Mr. B.A.J.M. de Mol, Prof. Dr. A.P. Hollander, Dr. J.G van den Aardweg. 

Dank dat jullie bereid waren dit proefschrift op zijn wetenschappelijke waarden te beoordelen. 

Prof. Dr. P.J. Sterk, beste Peter, je komst naar de vakgroep longgeneeskunde van het AMC gaf een 

enorme wetenschappelijke impuls aan de afdeling. Je enthousiasme en vriendelijkheid zijn een 

inspiratie. Dank ook dat je Niki meenam uit Leiden. Prof. Dr. A. Vonk-Noordegraaf, beste Anton, ik 

quote graag Herre Reesink “jullie (jij en Anco Boonstra) expertise op het gebied van pulmonale 

hypertensie … is fenomenaal”. Dank voor de samenwerking met jou en je geweldige team, en je 

bijdrage aan enkele stukken. Ik voelde me vaak klein ten opzichte van jullie, zonder dat jij mij dat 

gevoel gaf. Prof. Dr. R. Naeije, beste Robert, we delen de passie voor research en hoogte en het 
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liefst de combinatie hiervan. We zijn het wetenschappelijk niet altijd eens, maar dat maakt onze 

discussie levendig. Peru was een geweldige ervaring. Ook hier hoop ik dat dit het begin is van 

veel meer moois. Prof. Dr. A.P. Hollander, beste Peter, ik ben blij en trots dat je na mijn afstuderen 

ook bij deze volgende mijlpaal aanwezig bent. 

Het grootste deel van mij artikelen is gevuld met CTEPH patiënten. Dit was alleen mogelijk 

dankzij het PEA team. Natuurlijk dr. Jaap Kloek, begenadigd chirurg. Mijn eigenschap gestrekt 

te gaan bij het zien van enig bloed heeft voorkomen dat ik bij de PEA operaties aanwezig was. Ik 

had het echter graag meegemaakt, helemaal daar het resultaat voor de patiënt vaak verbluffend 

was. Gelukkig waren er andere, voor mij veilige momenten waarin ik van je kennis heb mogen 

genieten. De cardio-anesthesisten, dr. Eddie de Beaumont en dr. Jules Biervliet, vooral ook dank 

voor jullie hulp bij de inspanningstesten met katheter. Dit geld uiteraard ook voor dr. Robert 

Tepaske, intensivist. De heren en dames van de radiologie die altijd geduldig waren als wij tijdens 

een pulmonalisangio weer een Fick en dode ruimte meting moesten doen. Dr. Otto van Delden, 

prof. dr. J.A. Reekers, dr. Krijn van Lienden, Marc en Hanneke en natuurlijk Michiel Lagerweij van 

de angiokamer. Dank voor de fijne samenwerking.

Beste Judith, spin in het web van de CTEPH en ILD organisatie, databasebeheer, eerste 

aanspreekpunt voor patiënten en niet zelden voor mij. Pas toen jij op vakantie ging, en ik slechts 

een aantal taken moest overnemen, kreeg ik door wat voor enorme hoeveelheid werk jij verzet. 

Ik ben heel blij dat ook jij meegegaan bent naar het OLVG, niet alleen omdat jij zo hard werkt, 

maar vooral ook omdat je zo’n prettig mens bent. We gaan nog veel leuke dingen samen doen. 

De andere specialisten waarmee ik nauw samengewerkt heb en die een belangrijke bijdrage 

hebben gehad in dit proefschrift verdienen het ook genoemd te worden. Vanuit de cardiologie 

natuurlijk prof. dr. Barbara Mulder en haar promovendi Mariëlle Duffels, Jeroen Vis en Michiel 

Winter. Dank voor de fijne samenwerking waar mooie artikelen uit zijn voort gekomen. Michiel, het 

is leuk te zien hoe makkelijk dingen bij jou (lijken te) gaan. Ook Rianne de geniale echolabarante, 

dr. Hanno Tan en diens promovendus Max Hardziyenka wiens beschouwingen mij niet zelden 

boven de pet gingen, dank voor de samenwerking. Vanuit de interne geneeskunde, hematologie 

dr. Bart Biemond en dr. Ward van Beers. Mijn promotie begon met ons gezamenlijk project. En 

het gaat echt nog wel een keer lukken om dat gepubliceerd te krijgen. Dank zover. 

Vanuit het lab kregen we geweldige ondersteuning van dr. René Lutter, en zijn altijd behulpzame 

analisten Tamara Dekker en Barbara Smids. Ook jullie veel dank.

Harm Jan Bogaard, jij haalde me samen met Paul binnen. Ik begrijp het heel goed, maar vind het 

nog steeds jammer dat je destijds je heil elders zocht. Ondanks dat je van de zijlijn betrokken 

bleef had ik graag meer van je geleerd. Wellicht dat dat gaat lukken nu je weer naar Amsterdam 

terugkeert.
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Herre Reesink, mijn grote voorganger, voorbeeld, maar vooral aimabel persoon. Jouw proefschrift 

is de standaard en nog steeds een belangrijk naslagwerk voor mij. En hoewel jij al enige tijd geen 

contact meer hebt met de meeste CTEPH patiënten, gaan bij vele (vooral vrouwelijke) patiënten 

de ogen glinsteren als dr. Reesink ter sprake komt. Iets zegt mij dat ook wij elkaar weer vaker 

gaan zien in de nabije toekomst. Ik kijk er naar uit.

Mijn AMC carrière begon op de longfunctie. Beste Carel, ik heb het idee dat jij vanaf het eerste 

moment dat ik bij je binnen kwam voor mijn sollicitatiegesprek zo’n carrière voor me voor ogen 

had. Ik ben blij dat het ook zo uitgekomen is. Ik heb veel van je geleerd en ben blij dat ik ook in 

mijn nieuwe functie nog af en toe beroep mag doen op je kennis en kunde. Niesje, jouw streven 

naar nauwkeurigheid is zeldzaam, maar eigenlijk zoals het moet zijn. Dank voor je expertise. 

Ook de rest van de longfunctiemedewerkers en dan vooral Erica Jacqueline, Tanja (dank voor de 

foto), Margôt, Saeeda, Monique, Maria, Vera, Remco, Sabrina, Frans en Margriet en alle (mede)

leerlingen longfunctieanalisten. Dank voor een mooie opleiding, fijne samenwerking en alle 

gezelligheid. Ik vond het vooral bijzonder hoe ik, ondanks mijn nieuwe functie binnen het AMC, 

altijd één van jullie ben gebleven. De afdeling staat, vooral dankzij jullie inzet, als een huis en mag 

als maatgevend beschouwd worden. Voor mijn nieuwe functie zijn jullie het goede voorbeeld. 

Beste Reindert, je was een belangrijk vraagbaken voor mij. Jij weet overal wel iets of veel van. 

Of het nu gaat om koken, muziek, maatschappij of wetenschap. Je droge humor deed mij soms 

rollen van het lachen. 

Vanuit de rest van de afdeling longziekten; Prof. dr. Liesbeth Bel, dr. Jaring van der Zee, dr. Ton 

van Keimpema, dr. Peter Kunst, dr. René Jonkers, dr. Mia Koolen, dr. Els Weersink, het secretariaat 

bemand door Jacquelien en Maria. Dank voor alle support en gezelligheid. 

Ook de verpleging van F5-zuid en dan vooral Aline, Hans, Elly en Liesbeth, maar ook hier ben 

ik zeker niet compleet, dus bij dezen dank aan allen! Voordat wij onderzoekers jullie afdeling 

overspoelden voelde ik me erg thuis bij jullie. 

 Alle longassistenten, velen nu al specialist, die genoodzaakt waren bij de ergo’s te komen zitten. 

Vaak was dat voor mij een feest om samen te werken. Monique Reijers, Wessel Hanselaar, Arthur 

Smit (nu mijn collega), Daoud Saboerali, Menno van Eerden, Anneke van Veen, Johan Lie, Rob 

Nocker, Bernt van den Blink, Geert Rootmensen, Bita Haijan, Niels Patberg, Julia Koopman, Denise 

Banffer, en eenieder die ik hier vergeet.

Mijn directe collega’s bij de longziekten. Natuurlijk Sulaiman, maar ook Selma, Simone, David, 

Marianne, Esmeralda, GJ, Marieke, Marijke, Ariane, Patricia, Lisette, Marc, Nine, en Koen. Maar 

zeker ook de onderzoekers van andere specialismen waarmee ik samen mocht werken, Hidde 

Proefschrift Mart van der Plas.indd   149 22-10-2010   10:03:46



 150 

Huidekoper, Maarten Soeters, Myrte, Daniel, Nicolette, Soha. Dank voor het plezier in mijn 

werk dat mede voortkwam uit jullie aanwezigheid, de goede fibes en wetenschappelijke spirit. 

Hoewel we allemaal andere projecten deden was er een verbondenheid en heb ik veel van jullie 

geleerd. 

Dikyi Ponse, “mijn student” die uit haar wetenschappelijke stage een lancet publicatie haalde. 

Helaas zag je onderzoek doen als een noodzakelijk kwaad, ondanks dat je er zo goed in was. 

Je had er bij ons verder mee kunnen gaan, maar koos er voor als dokter aan het bed te staan. Ik 

twijfel er niet aan dat dat je ook goed af gaat. 

Na het AMC kwam het OLVG. Een nieuwe uitdaging met een aantal bekende gezichten. Paul 

Bresser, Jaring van der Zee, Arthur Smit, Judith Blumenthal heb ik al eerder genoemd. Maar ook 

de rest van de unit, Saskia Oedjaghir, Mimouna en haar team, Inez, B8 en op de longfunctie 

natuurlijk Jan-Jaap, Human, Renata, Tineke en Govher. De laatste paar maanden, mijn eerste hier, 

waren erg druk en ben ik veel bezig geweest met mijn proefschrift. Nu dat klaar is kan ik er echt 

tegenaan om er samen met jullie een goede en leuke afdeling van te maken. 

Voor de non-invasieve cardiac output meting kreeg ik ondersteuning van BMEYE, vooral Jeroen 

van Goudoever en Berend Westerhof veel dank voor de soepele samenwerking. Datzelfde geld 

absoluut ook voor Bob Rotteveel van Cosmed Benelux, voor het uitlenen van een K4b2 en de 

service die daarbij hoort. Dank! Jerry Babay van Tefa. Voor het onderzoek heb ik weinig aan je 

gehad, maar voor de gezelligheid op de afdeling was je erg belangrijk. Nu in mijn nieuwe functie 

kom ik je gelukkig weer tegen en gaan we meer samenwerken. Leuk!

Geert Jan van Daal, Karin Driessen en Han Brouwer en jullie team, dank voor jullie ondersteuning. 

Ik heb jullie leren kennen als een prettig stelletje Bourgondiërs. 

Mijn Paranimfen, Bart en Remco. Jullie staan niet voor niks aan mijn zijde. Samen kunnen we 

alles aan. 

Mijn vrienden, Hedy, Linda, Lotte, Daphne, Paul Bierman, Anke en Jeroen, Esther, Renske en Bart, 

Lando en Wilma, Armand en Wanda, in de wetenschap dat jullie er ondanks het soms (te) karige 

contact, er toch altijd zijn. Ik hoop snel meer tijd voor jullie te hebben. 

Lieve Claudia, niet als laatste, maar jouw bijdrage en die van je familie mag niet onvermeld 

blijven. Je bent en blijft een geweldig persoon. Jammer dat het niet werkte tussen ons. Dank 

voor een mooie tijd. Het ga je goed. Veel geluk!
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Lieve Von, Theo, Taco en Domi. Men zegt wel eens dat je je schoonfamilie niet voor het uitkiezen 

hebt. Dat maakt niet uit, ik had jullie zo uitgekozen. Dank voor de warmte van een Indische 

familie en voor jullie steun, overal. Vooral dank voor jullie geweldige dochter. 

Broertje Robert en Suzan met Sanna en Gijs, zusjes Petra en Daan en Marrit en Lars. Wat voor mijn 

vrienden geldt, geldt ook voor jullie. Allemaal zelfstandige geesten die het goed hebben. Samen 

is fijn, maar er is zoveel meer. Ik weet echter dat jullie voor me klaarstaan als dat nodig is. Dank 

dat jullie er zijn.

Lieve pa en ma, Atse en Aafke, Alles is toch nog goed gekomen. Niet in de laatste plaats dankzij 

jullie steun. Dank.

Lieve, lieve Niki, mijn vrouw. Je bent mijn (pinda)rots in de branding. Ik hoop dat je dat nog heel 

lang blijft. Op naar het volgende avontuur samen, en nog velen daarna. Ik hou zoveel van je. 

Kus!
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