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De afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad me onder te dompelen in de wereld 

van de mechanische hartondersteuning. Onderzoek doen in dit veld is een team-

aangelegenheid pur sang. Zonder de inzet, de betrokkenheid en het enthousiasme 

van de grote hoeveelheid inspirerende mensen met wie ik de laatste jaren heb mogen 

samenwerken, was dit proefschrift er niet gekomen. Ondanks dat het onmogelijk is om 

iedereen afzonderlijk te bedanken, hierbij toch een poging daartoe. 

Uiteraard te beginnen met de patiënten die hebben meegewerkt aan verschillende in dit 

proefschrift beschreven onderzoeken. Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek is 

geen gemakkelijke beslissing, en in sommige gevallen moest deze beslissing uitzonderlijk 

snel worden genomen. Onderzoek naar een nieuw apparaat gaat gepaard met risico’s 

van de behandeling. Mijn grote dank, bewondering en respect gaan uit naar degenen 

die desondanks hebben ingestemd met deelname. 

Mijn promotores prof. dr. Jan Piek en prof dr. Bas de Mol. 

Beste Jan, met veel plezier heb ik onder jouw leiding gewerkt aan mijn proefschrift. 

Wetenschappelijk gezien wist je altijd precies op het juiste moment de knoop door 

te hakken en de zaken in goede banen te leiden. Op het persoonlijke vlak heb ik je 

leren kennen als een joviaal gezelligheidsmens, altijd in voor een mooi verhaal of een 

grappige anekdote. Ik prijs me gelukkig met jou als eerste promotor. 

Beste Bas, ik ben trots op het feit dat je mijn tweede promotor bent. Dankzij jou 

ben ik in de wereld van mechanische hartondersteuning terechtgekomen, via een 

wetenschappelijke stage in Houston, alweer een flink aantal jaren geleden. Toen ik op de 

afdeling Cardiologie aan het promotietraject mocht beginnen waarvan dit proefschrift 

het resultaat is, was de cirkel rond. Je bent voor mij een bron van inspiratie en een 

voorbeeld; ik kijk ernaar uit nog lang met je te mogen samenwerken.

Mijn co-promotores, dr. José Henriques en prof. dr. Jan Tijssen.

Beste José, wat heb ik een geweldig inspirerende en leerzame tijd gehad de afgelopen 

jaren! Natuurlijk op het wetenschappelijke vlak, waar we naast de successen een flink 

aantal uitdagingen en tegenslagen te verduren hebben gekregen. Jouw grenzeloze 

optimisme, tomeloze drive en enthousiasme hebben ervoor gezorgd dat ik toch iedere 

keer weer opnieuw de energie kon vinden om door te zetten, met dit proefschrift als 

resultaat. Je bent doelgericht en hebt een helicopter-view, eigenschappen waarin ik me 

uitstekend kan vinden en waarbij de samenwerking dan ook als vanzelf verliep. Ook 

op het persoonlijke vlak had ik me geen betere co-promotor kunnen wensen. Ik denk 

met plezier terug aan de vele bijzondere en gezellige momenten tijdens de afgelopen 

jaren. Het was bijzonder dat je vaak precies de spijker op zijn kop wist te slaan en de 
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juiste dingen wist te zeggen op het juiste moment. Ik hoop nog lang met je te mogen 

samenwerken, en ik kijk nu al uit naar de hereniging van het ‘Impella-team’. 

Beste Jan, al vanaf het eerste begin was je intensief betrokken bij zo’n beetje alles wat 

ik heb geschreven. Van de scholarship-aanvraag voordat ik überhaupt begonnen was als 

onderzoeker, tot talloze MEC-aanvragen en later de artikelen. Met eindeloos geduld en 

precisie wist je al deze teksten naar een hoger niveau te tillen; ik heb veel geleerd van 

onze discussies en je opbouwende kritiek. Tijdens congressen wist je altijd precies waar 

we het best konden gaan eten, en natuurlijk ook welke wijn daar dan het best bij paste. 

Ik heb ervan genoten. 

De leden van mijn promotiecommissie, bestaande uit prof. dr. Zijlstra, prof. dr.  Pinto, 

prof dr. Peters, prof. dr. Vroom en dr. Brutèl de la Rivière wil ik zeer danken voor 

hun bereidheid mijn manuscript kritisch te beoordelen en tijdens de verdediging te 

opponeren. Dear professor Thiele, as an expert in the field of percutaneous mechanical 

circulatory support, I feel truly honoured by your willingness to read my dissertation and 

to participate in the promotion committee. 

Ook de interventiecardiologen, Robbert de Winter, Marije Vis, Karel Koch, Jan 

Baan, Joanna Wykrzykowska, Sirious Hoseyni Guyomi en Martijn Meuwissen, zou ik 

willen bedanken voor hun inzet en werkzaamheden tijdens de verschillende Impella-

gerelateerde onderzoeken. Een speciaal woord van dank hierbij voor prof. dr. Robbert 

de Winter. Rob, dank voor je bijdrage aan dit proefschrift; zonder de PTCA-database 

was een groot deel van mijn onderzoek niet mogelijk geweest. 

Alle verpleegkundigen van de afdeling hartcatheterisatie, dank voor jullie hulp en inzet. 

Ik heb fijn met jullie samengewerkt, en ik denk met plezier terug aan de goede sfeer en 

de gezelligheid tijdens de borrels in de koffiekamer en daarbuiten. Een speciaal woord 

van dank voor Wim Röhling. Wim, werkelijk niets was jou teveel om een succes te maken 

van de verschillende studies. Altijd had je een slimme oplossing voor de problemen waar 

we tegenaan liepen, ik heb je geloof ik nog nooit horen zeggen dat iets niet mogelijk 

was. Dank voor al je inspanningen. 

Veel dank ook aan Evert Scholten en de andere perfusionisten van de afdeling 

cardiothoracale chirurgie. Jullie vormen een essentiële schakel in het complexe 

behandeltraject van een patiënt die een Impella krijgt. Evert, speciale dank aan jou voor 

de gezelligheid en de cynische grappen. 

Lieve, Anita, Regina, Piety, Mary-Allen, Ingrid en Mirjam, jullie zijn absoluut onmisbaar 

voor de afdeling, zowel in praktisch als sociaal opzicht. Lieve, dank voor je luisterend 

oor; ik verheug me al op de barbecue ;). 
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Bart Goldhoorn, dank voor je hulp bij voor mij onoplosbare computer-problemen!

Margriet, Esther, Nienke en Ineke, jullie zijn de spil van een dynamische researchafdeling. 

Geweldig hoe jullie alles draaiende weten te houden. 

Jan van Straalen, Johan Fischer; dank voor jullie betrokkenheid en hulp bij het uitvoeren 

van soms niet eenvoudige research-protocollen. Jan, ik heb ontzettend met je gelachen, 

dank voor de gezelligheid. 

Graag zou ik ook alle echolaboranten danken voor hun hulp en hun bereidheid om, als er 

een patiënt was voor de studie, alles te laten vallen en acuut naar de catheterisatiekamer 

te komen om een echo te maken. Speciale woorden van dank voor Rianne en Denise. 

Rianne, je hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal artikelen in dit 

proefschrift. Dank voor je zorgvuldige beoordeling van grote aantallen echobeelden, 

en voor je bereidheid mee te denken over de oplossing van zo’n beetje iedere logistieke 

uitdaging. Denise, dank voor je bereidheid op zaterdag in het AMC echo’s te verrichten 

bij de MACH 2 patiënten; een onmisbare bijdrage aan dit proefschrift. Beste Hazra, ook 

jij bedankt voor je bereidheid op zaterdag te assisteren tijdens de inspannings-ECG’s 

voor de MACH 2 patiënten. 

Na het inbrengen van een Impella op de catheterisatiekamer gaat de patiënt naar de 

CCU of de Intensive Care, en begint een intensief traject voor alle betrokkenen. Veel 

dank daarom aan alle verpleegkundigen op de CCU, de Intensive Care en ook F3zuid. 

Zonder jullie inspanningen is het niet mogelijk om patiënten te behandelen met een 

Impella device. 

Wim Lagrand, Jos van der Sloot en Walter van den Bergh, met jullie is ook op 

onderzoeksgebied de link met de Intensive Care verstevigd. Wim, je hebt een belangrijk 

aandeel in dit proefschrift; ik vond het zeer aangenaam met je samen te werken, kan 

bijna niet wachten tot ik aan mijn IC-stage mag beginnen!

De Cardiothoracaal chirurgen Antoine Driessen, Ricardo Cocchieri, Jaap Kloek, Jan 

van der Meulen, Albert van den Brink, Petr Symersky en Toon de Jong, dank voor 

jullie betrokkenheid bij het Impella traject. Jullie zijn essentieel in de multidisciplinaire 

benadering van patiënten die Impella-behandeling nodig hebben. 

Mark de Jong en Erik Westenberg, dank voor jullie bijdrage aan dit proefschrift in de 

vorm van complete intensive care en hartchirurgie-databases.
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Jeroen Hermanides, ons gezamenlijke onderzoek was gerust een uitdaging te noemen; 

ik heb met veel plezier met je samengewerkt.

I would like to thank dr. Jonathan Hill, dr. Jacques Koolen, dr. René van der Schaaf, 

dr. Vegard Tuseth, dr. Svein Rotevatn, dr. Markus Ferrari, prof. Hans Figulla, dr. Ascan 

Warnholtz, dr. Sabine Genth-Zotz, dr. Bernhard Gockel, dr. Christoph Stellbrink, dr. Dierk 

Rulands, dr. Thomas Gehrig and dr. Joan Gomez Hospital for their efforts with regard 

to participating in the IMPRESS trial. Many thanks as well to all study coordinators and 

all other personnel that has been involved in the set-up and execution of the study. Dr. 

Alexander Lauten, I enjoyed writing the EuroSHOCK manuscript together. Many thanks 

for your efforts in multicenter data collection and your valuable contribution to my 

thesis. 

Dan mijn zeergewaardeerde collega-onderzoekers; zonder jullie was het doen van 

onderzoek een stuk minder leuk geweest. Hoewel ik zeker aan het einde van mijn onder-

zoekstraject de niet-aflatende stroom aan flauwe (maar soms toch ook echt briljante) 

grappen en YouTube filmpjes op B2-213 niet altijd op waarde wist te schatten, heb ik 

deze enorm gemist tijdens mijn eerste maanden in de kliniek. Begonnen op B2-116 met 

Jonas, Pieter, Ivo en Imke, ik heb goeie herinneringen aan de kamer-etentjes. Daarna 

een flinke tijd doorgebracht in de ‘luxe’ kamertjes van 2 in een relatief kleine groep, de 

‘oude garde’; Miranda, Xiao-Fei, Marcel, Maurice, Joost, Sanneke, Niels, Margo, Michiel, 

Jeroen, Mariëlle; wat een gezelligheid tijdens dat eerste congres in Wenen! Al snel werd 

de groep groter; Bimmer, Ze-Yie, Anja, Peter, Wichert, Pier, Tim, Maik, Ronak, Wouter, 

Kirsten, Chris, Sebastien, Nan, Yu-Kwan, Louise, Judith, Veronique, Gijs-Jan, Zeliha, 

Carla, Paul, Piet, Teun, Mark; ook jullie dank voor alle gezelligheid en hilariteit op B2 en 

daarbuiten. Inmiddels in de kliniek met een flink aantal van jullie, is het nog steeds even 

gezellig. In het bijzonder wil ik nog Krischan en Loes bedanken. Lieve Krischan, vanaf 

het eerste moment dat ik op B2 begon als arts-onderzoeker, heb jij ervoor gezorgd dat 

ik me thuisvoelde. Samenwerken ging als vanzelf, en ik bewonder je integriteit, geduld, 

stabiliteit en vertrouwen in het goede. We hebben zoveel meegemaakt, van 24-uur in 

het ziekenhuis om glucoses te meten tot hilarische taferelen op congressen en tripjes 

voor onze multicenter studie. Niet voor niets werd het motto ‘work hard, play hard’ al 

gauw een soort leefregel. Stuk voor stuk unieke ervaringen, onze ontstane vriendschap 

betekent veel voor mij. Ik ben blij en vereerd dat je mijn paranimf bent. Lieve Loes, 

wat een gezellige tijd hebben we gehad, op B2-213 en daarbuiten. Ondanks onze heel 

verschillende studies hebben we er toch team-work van kunnen maken, superfijn. Je 

bent soms echt te bescheiden, ik weet zeker dat je straks een prachtig proefschrift 

hebt! Ook buiten het werk heb ik het heel gezellig met je gehad; laten we snel weer 

gaan borrelen als je terug bent. Dan tenslotte, collega’s en supervisoren van de afdeling 
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Inwendige Geneeskunde, dank jullie wel voor een geweldige tijd. Met veel plezier kijk 

ik terug op mijn eerste jaar vooropleiding, ondanks de pieken en dalen. Het warme 

welkom, de hechtheid van de groep en de goede sfeer zal ik niet vergeten. Ik kijk uit 

naar onze verdere samenwerking. 

Kim van der Sloot en Wadim de Boon, dank voor jullie inspanningen de echo-database 

en de hartchirurgie-database compleet te maken. Fleur Tjong, wat heb ik fijn met jou 

samengewerkt! Je bent gedreven en scherp, ik weet zeker dat je het ver gaat schoppen. 

Mijn oud co-groepgenootjes Eefje, Jonathan, Karam, Lidewine, Mark en Onno. Wat 

een gezelligheid nu ik met een groot deel van jullie in de kliniek werk! Ik denk met veel 

plezier terug aan alle gezellige stapavondjes, en hoop dat er nog vele mogen volgen. 

Dan de belangrijkste mensen in mijn leven, mijn vrienden en familie. Lieve Steph en 

Maurice, wat geweldig dat jullie gaan trouwen. Lieve Steph, we kennen elkaar alweer 

bijna 12 jaar; je bent een van mijn beste vriendinnen. Met je praktische en nuchtere 

benadering van problemen heb je me nogal eens met beide benen op de grond gezet. 

Ik ben blij dat jij als paranimf naast me staat. Lieve Lea, een bijzondere band hebben wij 

toch, een waardevolle vriendschap die al veel heeft overleefd. Lieve Breg, wat jammer 

dat je er niet bij bent! Maar ik begrijp je keuze voor het avontuur, we vieren het als 

je weer terug bent. Lieve Annemiek, wat ben ik blij met jou als een van mijn beste 

vriendinnen. Soms heb ik geen woord nodig om precies te zien wat je denkt. Lieve 

Renske, op de 1 of andere manier is het altijd goed, ook als we elkaar een tijdje minder 

zien; Den Haag is toch niet naast de deur;). Lieve Manon, je bent authentiek en trouw 

aan jezelf, en daarin een inspiratie. Lieve Sandra, dank voor je oprechte luisterend oor 

en de gezelligheid. Lieve Edward, lieve Manou, ik verheug me op jullie bruiloft. Lieve 

Charlotte, wat fijn die cynische humor. Lieve Jana en Soetinah, ik verheug me op onze 

road-trip. Lieve Barbara, Djura, Saskia en Femke, nu het boekje klaar is; tijd voor weer 

meer gezelligheid!

Lieve papa en mama, aan jullie heb ik zoveel te danken; zonder jullie onvoorwaardelijke 

liefde en steun had ik nooit kunnen bereiken wat ik heb bereikt. Van dichtbij hebben jullie 

meegemaakt dat het geen traject zonder hobbels was, wat is het heerlijk om te allen 

tijde op jullie te kunnen terugvallen. Lieve Marianne en Stefan, lief zusje en broertje, ik 

ben ontzettend trots op jullie. Jullie hebben je allebei maar mooi door flink wat obstakels 

heengeslagen; ik bewonder jullie doorzettingsvermogen. Nu dit proefschrift af is, zit ik 

voortaan niet meer verstopt achter mijn laptop als ik bij jullie ben. Lieve papa, mama, 

Marianne en Stefan, jullie zijn het allerbelangrijkst voor mij. Ik hou van jullie.
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