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Dankwoord

Promotieonderzoek doe je niet in je eentje. Ik dus ook niet! Daarom wil ik iedereen die op 
wat voor manier dan ook aan mijn promotie heeft bijgedragen ontzettend bedanken, zonder 
jullie was mijn promotieboekje er nu (nog) niet geweest. Zonder anderen tekort te willen 
doen, wil ik hierbij een aantal van jullie in het bijzonder noemen. Toch zullen woorden nooit 
kunnen uitdrukken hoe groot mijn dankbaarheid is!!

Ik wil beginnen bij mijn promotor prof. dr. Rob de Winter. Beste Rob, ik zal het begin van 
mijn promotietraject nooit vergeten; het was op een grote ‘party’boot in Stockholm. 
Een interessant begin van een interessant promotietraject. Je deskundigheid en grote 
wetenschappelijke kennis hebben mij geïnspireerd en ik heb veel van je geleerd. Ik wil je 
bedanken voor zowel je begeleiding in de afgelopen jaren als ook voor de vrijheid die je me 
hebt gegeven om mezelf te ontwikkelen. Maar niet alleen op wetenschappelijk gebied kon ik 
bij je terecht en ik wil je dan ook ontzettend bedanken voor je steun, begrip en vertrouwen 
in mij. 

Prof. dr. R. Virmani, dear Renu, my dear second promotor. Thank you for giving me the 
opportunity to work at CVPath Inc. for six months (and more). You are CVPath!! It was a 
great honor and working, discussing, and writing papers with you was a great pleasure. I feel 
honored by your willingness to be my second promotor. Thanks again!!

Beste dr. A.C. van der Wal, de beste cardiovasculair patholoog die in ieder geval Nederland 
rijk is. Beste Allard, misschien bevat mijn promotieboekje uiteindelijk minder hardcore 
pathologie dan dat je in eerste instantie had gehoopt, maar ik ben je heel dankbaar voor je 
input, enthousiasme en vertrouwen gedurende het hele traject. Vooral in het begin van mijn 
promotie hebben we samen heel wat tijd doorgebracht achter de microscoop. Niet zelden 
ontstonden er al turend naar de (microscopisch) kleine stukjes geaspireerde thrombus 
nieuwe ideeën en uitdagingen op immunohistologisch terrein. Bedankt voor alles! 

Mijn tweede co-promotor prof. dr. J.G.P Tijsen. Beste Jan, ik was echt een groentje op het 
gebied van statistiek en ik heb de afgelopen jaren ontzettend veel van je mogen leren. Jouw 
kritische blik en inbreng zijn zo waardevol. Samen hebben we vele dagen zitten broeden 
op de juiste antwoorden naar de reviewers van Circulation, met resultaat!! Gingen we op 
congres, dan was jij degene die er voor zorgde dat alles tot in de puntjes was geregeld, zodat 
ik en alle andere promovendi onbezorgd konden genieten. En als we ’s avonds met jou gingen 
dineren, dan waren we verzekerd van de beste wijn en spijs combinatie.
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Tevens wil ik de overige leden van mijn promotiecommissie prof. dr. Daemen, prof. dr. 
Niessen, prof. dr. Peters, prof. dr. Reitsma en prof. dr. Sturk zeer hartelijk bedanken 
voor hun bereidheid mijn proefschrift kritisch te beoordelen en zitting te nemen in mijn 
promotiecommissie.

Zonder trombus aspiratie geen grote verzameling coronaire trombi, zonder coronaire trombi 
geen histopathologie en zonder histopathologie geen ‘trombosuctiedatabase’. Ik wil dus alle 
interventiecardiologen: Karel Koch, Jan Piek, José Henriques, Jan Baan, Marije Vis en René 
van der Schaaf alsmede alle cathkamer verpleegkundigen bedanken voor hun inzet en het zo 
trouw bewaren van de trombi in formaline. 

Zonder histopathologie geen ‘trombosuctiedatabase en zonder ‘trombosuctiedatabase’ geen 
resultaten. Dus ook afdeling M2 enorm bedankt! In het bijzonder Hanneke. Jij neemt al vele 
jaren het hele proces van parafineren tot kleuren van de coronaire trombi voor je rekening. 
En ook als ik weer eens een ‘blokje’ zocht, wist jij deze altijd weer voor me op te duikelen uit 
het archief. Ik mis onze eindeloze gesprekken onder het genot van een kopje thee. Ook Chris, 
bedankt voor je tomeloze inzet. Jij hebt mij de fijne kneepjes van de immunohistochemie 
weten bij te brengen.  

Dr. Kolodgie, dear Frank, what would CVPath be without you? You are Dr. Virmani´s right-
hand already for such a long time. Thank you for your time (!) and enthusiasm during my stay 
at CVPath. Sorry for knocking on your door for so many times bothering you. Doing research 
together with you has been a great experience. 

Alle (ex)onderzoekcollega’s, bedankt voor de fijne samenwerking!!! De afdeling cardiologie 
van het AMC mag maar wat trots zijn op zo’n kweekvijver aan goede promovendi en 
cardiologen (in spe). Ik hoop echt dat ik niemand vergeet. Pieter, Jonas, Ivo, Imke, Alexander, 
Marcel, Maurice, Krischan, Annemarie, Joost, Niels, Margo, Jacobijne, Thomas, Mariëlle, 
Michiel, Jeroen, Klaartje, Harald, Xiaofei, Anja, Bimmer, Peter, Wichert en Christiaan, bedankt! 
Voor degenen onder jullie die nog (net) niet klaar zijn: heel veel succes met het afronden van 
jullie onderzoek. En de ‘nieuwe’ lichting onderzoekers; van jullie kreeg ik bij mijn ‘terugkomst’ 
op B2 een warm onthaal, wauw! Ze-Yie, Wouter, Ronak, Sebastien, Louise, Kirsten, Tim, Pier, 
Loes, Judith, Veronique, Maarten, Yuka, Zehila, Piet, Paul, Carla en Mark, ook jullie heel erg 
bedankt!!! Jullie hebben nog even te gaan, maar ik weet zeker dat jullie harde werken zal 
resulteren in vele mooie publicaties. Xiaofei, halverwege ben je de ‘trombus-onderzoeksgroep’ 
komen versterken. Ik weet niet hoe je er in slaagt elke immunokleuring te laten lukken, maar 
je doet het. Ik kijk er naar uit om nog een aantal stukken samen te publiceren. Verder wens 
ik je heel veel succes als patholoog (in opleiding). Pier, jij hebt er voor gezorgd dat mijn 
Washingtonavontuur een heel mooi einde heeft gekregen. Dank je wel voor je enthousiasme 
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en inzet bij CVPath. Ik ben benieuwd waar het voor jou allemaal toe leidt, heel veel succes!! 
En Peter, zoals beloofd!! Het lijkt soms één grote grap; niet zelden lijk je alleen maar aan het 
kletsen en lijk je niet veel te doen, maar ondertussen. Je hebt al vele prachtige publicaties op 
je naam staan en ook hoofdstuk 6 is mede door jou een succes geworden. Maar belangrijker, 
bedankt voor alle keren dat je me een luisterend oor bood en me advies gaf. 

Beste Jan en Johan, de mannen van het klinisch chemisch lab. Ik weet het, ik was af en toe 
behoorlijk veeleisend. Jan, bedankt voor de aanvullende analyses in de bloedsamples van 
vele (>1000) patiënten. Gelukkig voor jou, ik zal je niet meer lastig vallen.

Lieve, ook speciale dank aan jou! Jouw ‘belgische’ gastvrijheid is groots, je deur staat altijd 
en voor iedereen open, ook voor mij. Dank je voor je oprechte interesse in mij. Ook Yu-Kwan, 
Margriet, Esther, Ineke, Nienke, Mary-Allen, Ingrid, Mirjam, Regina, Anita en Piety bedankt 
voor alle hulp en gezelligheid. 

Ook voor de afdeling Radiotherapie en mijn collega’s van het UMC Utrecht is er een plekje in 
dit dankwoord. Van de overstap naar de radiotherapie heb ik absoluut geen spijt, nee, ik had 
geen betere keuze kunnen maken. Dat is mede dankzij jullie!!

Lieve Jeroen, jarenlang was je mijn rots in de branding, mijn rustpunt. Ik heb de afgelopen 
jaren naast mijn promotie nog heel wat meer bergen moeten beklimmen. Heel lang heb je 
volgehouden en was je er voor me, maar uiteindelijk hebben we toch ieder onze eigen weg 
moeten gaan. Je hebt een heel bijzonder plekje in mijn hart!!!

En dan mijn lieve vriendinnetjes. In het bijzonder mijn paranimfen Dete en Marit. Lieve Dete, 
onze vriendschap begon op dag één van Geneeskunde en zal hopelijk tot in den eeuwigheid 
voortduren. Lieve Marit, je bent lief, zorgzaam, attent en betrokken, maar het belangrijkste is 
dat je me neemt zoals ik ben. Meiden, bedankt dat jullie de taak van paranimf op jullie wilden 
nemen. Niemand anders dan jullie zou deze taak beter kunnen vervullen. Mijn andere lieve 
vriendinnetjes Jantien ‘Tien’, Sanne, Marieke ‘Rooie’, Sanne Jet ‘SJ’, Dorien ‘DD’ en Sarah. 
Al jaren delen we lief en leed. Onze vriendschap is me ontzettend veel waard. Dat er nog 
maar vele avondjes en weekendjes mogen komen met food, thee, Sex and the City, cocktails, 
muziek en dans.

Lieve familie: Jan en Joke, Rianne en Maartje, Dirk-Jan en Annie, Richard, Emiel en Lisanne, 
Pieter en Elly, Paul, Richard en Ilona. Bedankt voor jullie betrokkenheid en interesse. 
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Lief broertje, lieve Vincent. Zoveel strijd we als broer en zus vroeger soms hadden, zoveel 
liefde voel ik nu voor jou. Wat ben ik ongelooflijk trots op jou, meer dan je ooit zult weten!! 
Love u!! En Lieke, wat ben ik blij met jou als schoonzusje. Een beter, liever, leuker schoonzusje 
had ik me niet kunnen wensen.

Allerliefste papa en mama, mijn doorzettingsvermogen heb ik van jullie, dus zonder jullie had 
ik dit proefschrift nooit op deze manier kunnen voltooien. Bedankt voor alles wat jullie mij 
hebben meegegeven en voor jullie onvoorwaardelijke liefde, steun, vertrouwen in mij. Jullie 
zijn fantastische ouders, vergeet dat nooit! Ik houd van jullie!!!! 




