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Dankwoord
Graag bedank ik iedereen die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het totstandkomen van dit
proefschrift, met in het bijzonder:
Mijn hooggeschatte promotores prof.dr. Arthur Wilde en prof.dr. Antoon Moorman: Arthur, mede
door jouw contacten in de cardiogenetica wereld is het gelukt om de afronding van dit
proefschrift wat betreft patiënten(aantallen) en dergelijke tot een goed einde te brengen en heb
ik de mogelijkheid gekregen om onderzoek te doen in Nashville. Bedankt dat je altijd tijd voor
me vrij kon maken, ondanks je drukke werkschema was je steeds de eerste die mijn manuscripten
(en dit proefschrift!) had gelezen.
Antoon, ik ben je erg dankbaar voor je enthousiasme en “open deur” beleid. Doordat je mijn
onderzoek vanuit een andere invalshoek benaderde, waren suggesties voor (vervolg)onderzoek
en het uitzetten van de grote lijnen vaak erg verhelderend.
Mijn co-promotor dr. Connie Bezzina: bedankt dat je 4 jaar geleden genoeg vertrouwen in me
had om me te laten beginnen met dit promotieonderzoek. Je gaf me de vrijheid om mijn eigen
weg te zoeken in het onderzoek en leerde me altijd kritisch te blijven! Ik ben er trots op je eerste
promovenda te mogen zijn.
De hoogeleerde heren prof.dr. Frank Baas, prof.dr.ir. Jacques de Bakker, prof.dr. Yigal Pinto en de
zeergeleerde heer dr. Alex Postma dank ik voor hun bereidheid zitting te nemen in de
promotiecommissie. I would like to thank prof.dr. Dan Roden and dr. Stefan Kääb for their
willingness to take part in this committee.
Mijn paranimfen José Hobert en Heidi van Paassen, jullie vriendschap betekent een heleboel
voor me en ik ben dan ook blij dat jullie op deze belangrijke dag naast me staan. José, ik waardeer
je nuchtere kijk op zaken, sterke mening en betrouwbaarheid enorm. Misschien toch nog 1
keertje kerstmiddag vieren op de ouderwetse manier?
Heidi, jouw sterke karakter, doorzettingsvermogen en groot gevoel voor humor zouden een
voorbeeld moeten zijn voor een heleboel mensen (voor mij in ieder geval).
Al mijn collega’s van het hartfaalcentrum, de klinische genetica en de cardiogenetica voor de
fijne tijd en samenwerking.
Een aantal mensen wil ik toch persoonlijk noemen en bedanken: Alex Postma voor het
relativeren en de vriendschap; Judith van de Meerakker voor de goede gesprekken (binnen en
buiten het lab); Leander Beekman voor het uitvoeren van een heleboel experimenten en voor een
flinke dosis humor op het lab; Phil Barnett voor alle koffie- en biertijd; Mariëlle Alders voor het
helpen oplossen van al mijn genetica vraagstukken; Carol Ann Remme voor hulp met de
immuno’s en het zebravis project; Marcel Mannens voor het gebruik van het DNA-lab; Marijke
Kraayenhof voor de damesetentjes en het nakijken van brieven/artikelen; studenten Roel Adams,
Abdenasser Bardai, Britta Fokker, Roos Marsman en Merijn Reuland voor de enorme hoeveelheid
werk dat ze verzet hebben; Jan Ruijter en Michael Tanck voor de statistiek; Vincent Christoffels,
Ruben Coronel, Lukas Dekker, Jan Fiolet, Antoni van Ginneken, Maurice van den Hoff, Hanno Tan,
Marieke Veldkamp, Arie Verkerk en Ronald Wilders voor wetenschappelijke input en discussies;
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Martijn Bakker, Ivo van der Bilt, Geert Boink, Imke Christiaans, Mark Hoogendijk, Jonas de Jong
en Pieter Postema voor klinische input en leuke tijd in Orlando; Simona Casini, Nynke Hofman
en Hester den Ruijter voor de gezelligheid in (o.a.) Dallas en de etentjes die hierop volgden; Gert
van den Berg en Alex Soufan voor alle quotes (en roddels ;)); Sander de Jong, Sebastiaan de
Leng en Karin van der Lip voor het inwerken en voor de gezelligheid tijdens bloeddiensten (dat
lijkt lang geleden!); Fatima Asidah, Dennis van Gent en Georgette Salieb-Beugelaar voor het
runnen van ABI samples; Anita Buffing voor alle goede raad; Diane Bakker voor haar behulpzaamheid; André Linnenbank voor de prachtige figuren; Carel Kools voor onderdak in tijd van
nood; Berend de Jonge en Carol Verhoeck voor de celkweek; Paola Meregalli voor patiëntenlijstjes; Mio Campian, Kelly Pilichou and Brendon Scicluna (“Gosh!”) for the fun and the
occasional biertjes; alle oud-collega’s voor de “goede oude tijd”.
Iskander Dekker en Angela Engel voor het meedenken en ontwerpen van de omslag.
The Roden lab: Dan, thank you for the opportunity to work in your lab and for sharing your
expertise and research insight. Drs. Dina Stroud-Myers, Hiroshi Watanabe and other colleagues,
I really appreciate you helping me finding my way around the lab and introducing me to a
different kind of research. Thanks for the great time (and Milkshake-Mondays) in Nashville!
Chrissie & Duane Scott, thanks for making me feel at home.
I would like to thank Arne Pfeufer and colleagues for the collaborations and informative and
genotype-enlightening (albeit short) time in Munich.
Pap, mam, Dana, Ingeborg, Niels, (Lisa, Bente), Wil, Arigje, Vivian, Niek, Liesbeth, Tikva, Marcel,
Paul, Britta en Rense, bedankt voor jullie interesse in de voortgang van dit onderzoek en de
nodige ontspanning.
Abel, het feit dat ik dit proefschrift aan jou opdraag spreekt voor zichzelf...
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