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Dankwoord

Het is zover: het proefschrift is eindelijk klaar en vormt een mooie afsluiting van 
de onderzoeksjaren die ik bij de interventiecardiologie in het AMC achter de rug 
heb. De totstandkoming van dit proefschrift was niet mogelijk geweest zonder de 
hulp en bijdrage van vele personen. In het bijzonder zou ik graag alle patiënten 
willen bedanken voor hun deelname aan het onderzoek dat ten grondslag ligt aan 
dit proefschrift. Verder zou ik in dit dankwoord van de gelegenheid gebruik willen 
maken individuele personen te bedanken.

Ten eerste mijn co-promotor dr. Jan Baan. Beste Jan, eigenlijk door toeval ben ik in 
maart 2008 bij jou terechtgekomen om onderzoek te doen bij de ‘percutane aorta-
klepimplantaties’. Ik was werkzaam als ANIOS in Beverwijk en wilde een patiënt 
voorstellen voor een percutane aortaklepimplantatie en informeerde gelijkertijd bij 
je of je toevallig ook nog op zoek was naar een promovendus. Na een lange zoek-
tocht hiervóór naar een promotieplek bij de cardiologie in het AMC, was ik heel 
blij dat je mij toen had aangenomen om aan de slag te gaan met het percutane klep-
penproject. We hebben een moeilijke periode in het begin gehad met dit project, 
gezien de kleine hoeveelheid patiënten, logistieke problemen en de afwezigheid 
van extra hulptroepen. Samen hebben we ons er doorheengeslagen en we zijn uit-
eindelijk uitgegroeid tot een volwaardig centrum voor ‘transcatheter klepinterven-
ties’. Dit proefschrift vormt een mooi ‘eindproduct’ van onze goede samenwerking 
en zonder jouw begeleiding, compassie en gepaste geduld was de totstandkoming 
ervan onmogelijk geweest. Bedankt hiervoor!

Mijn promotores Prof. dr. Jan Piek en Prof. dr. Bas de Mol. Beste Jan, dankzij jouw 
begeleiding en motivatie in het laatste gedeelte van mijn promotietraject, heb ik 
dit proefschrift sneller kunnen afronden dan ik zelf ooit voor mogelijk had gezien. 
Je wetenschappelijke inzicht en het ‘to-the-point’ (en bovendien kritisch) doorne-
men van de manuscripten en van mijn voortgang hebben mij veel goed gedaan, 
waar ik je heel dankbaar voor ben. Beste Bas, vanaf het begin dat ik werkzaam was 
als artsonderzoeker kwam ik snel tot het inzicht dat de afdeling cardio-thoracale 
chirurgie een onmisbaar onderdeel vormt voor de transcatheter klepinterventies. 
Gezien jouw nauwe betrokkenheid bij het percutane kleppenproject heb je mij voor 
een belangrijk deel begeleid in mijn promotietraject. Bedankt voor je goede ideeën 
en prettige samenwerking! 

De leden van mijn promotiecommissie, Prof. dr. M.B. Vroom, Prof. dr. Y.M. Pinto, 
Prof. dr. R.J. de Winter, Prof. dr. J.G.P. Tijssen, Prof. dr. S.R. Redwood en Prof. dr. 
M.J. Schalij, dank ik hartelijk voor het kritisch beoordelen van mijn proefschrift en 
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voor hun bereidheid om zitting te nemen in mijn promotiecommissie. Dear 
professor S.R. Redwood, as an international expert on the field of transcatheter 
valve therapies, I feel honoured for your willingness to critically evaluate my thesis 
and to participate in my promotion committee. 

Bij dezen wil ik de interventiecardiologen (Karel Koch, Marije Vis, José Henriques, 
Siyrous Hoseyni, Rob de Winter) en cardio-thoracale chirurgen (Riccardo 
Cocchieri, Jan van der Meulen, Antoine Driessen, Petr Symersky) bedanken voor 
hun belangrijke bijdrage aan dit proefschrift en voor de prettige samenwerking 
tijdens mijn promotietraject. Jullie vormen een hecht team samen met mijn promo-
tores en co-promotor en bij jullie zijn de transcatheter klepinterventies in goede 
handen! (Caro Riccardo, anche ti voglio ringraziare per avermi aiutato a migliorare 
il mio italiano!)

Zonder mijn werkervaring als ANIOS cardiologie (2007-2008) in het Rode Kruis 
ziekenhuis te Beverwijk zou ik misschien nooit erachter gekomen zijn dat mijn hart 
bij de cardiologie ligt. Beste Maarten, Hans, Lidwien, Paul, Cees en Iris, ik wil jullie 
hartelijk bedanken voor de leuke periode die ik met jullie gehad heb in het RKZ. 
Van jullie heb ik veel geleerd van de cardiologie en door jullie groeide de interesse 
voor dit vak alleen maar verder. Dankzij jullie besloot ik in 2008 de stap te zetten 
om mijn carrière voort te zetten binnen de cardiologie. 

Aan de verpleegkundigen op de catheterisatiekamers (Sandra, Martin, Wim R, 
Wim Z, Lina, Monika, Karen) ben ik veel dank verschuldigd. Zonder hun 
bekwaamheid, geduld en coöperatie was het niet mogelijk geweest de data te 
verkrijgen om dit proefschrift te schrijven. Daarnaast weten zij altijd weer te zor-
gen voor een goede sfeer op de cathkamers.

De pre- en postprocedurele zorg rondom transcatheter klepinterventies is een 
vak op zich. Ik wil de verpleegkundigen en zaalsupervisoren van F3NO, F3ZU en 
G3ZU bedanken voor hun werk en inzet die zij getoond hebben om deze zorg te 
optimaliseren en ook voor hun flexibiliteit met het inplannen van de opnames. 
 
Beste Lieve, Anita, Regina, Piety, Mary-Ellen, Ingrid en Mirjam, zonder jullie 
ondersteuning is het voor de meeste onderzoekers op B2 moeilijk om een promoti-
etraject tot een succesvol einde te brengen. Voor mij heeft dat niet anders gegolden. 

Beste Esther, Onno (en voorganger Avinash) en Rena, sinds jullie zijn gaan werken 
ter ondersteuning van het transcatheter kleppenteam heb ik mij meer kunnen 
richten op het analyseren van de data en het schrijven van manuscripten. Jullie zijn 
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onmisbaar om het project draaiende te houden en de enorme stroom van patiënten 
te verwerken. 

Ik dank de mensen werkzaam op de echokamers die de vele echocardiogrammen 
vervaardigd en beoordeeld hebben bij patiënten die een transcatheter klepimplan-
tatie hebben ondergaan. Beste Berto, jij bent een belangrijke persoon binnen het 
transcatheter kleppenteam. Jij hebt mij veel geleerd over het kritisch beoordelen 
van echo’s van patiënten die voorgesteld zijn voor een percutane klepingreep. 
Daarnaast ben ik je erg dankbaar voor het grondig en kritisch doornemen van mijn 
manuscripten. In het bijzonder wil ik ook Rianne, Jim, Hetty en Denise bedanken 
voor hun inspanningen. Ik kijk nog met veel heimwee en plezier terug naar de 
gezellige EuroECHO congressen waar wij gezamenlijk naar toegegaan zijn! 

Beste supervisoren en collega arts-assistenten van de inwendige geneeskunde in 
het AMC, als ik terugdenk aan de afronding van mijn proefschrift, zal ik ook altijd 
denken aan het jaartje vooropleiding die ik bij jullie gedaan heb. Ik wil jullie bedan-
ken voor deze leerzame en gezellige periode!

En dan natuurlijk mijn mede-onderzoekers op B2. Dankzij jullie kan ik met veel 
plezier terugkijken naar een gezellige periode die wij samen hebben doorgebracht. 
Vooral de congressen waren onvergetelijk. Eerst kwam ik te zitten op B2-115 met 
Pieter (‘Post’), Christiaan, Imke, Peter (‘ventje Damman’) en Wouter (‘Kikkert-
janus’) waar ik achter een zeer trage computer zat, die ook gewild bleek te zijn bij 
collega’s die overlijdens wilden opzoeken. Daarna in de aparte hokjes tegenover 
cathkamer 4. Anja, het was een leuke half jaar dat wij met zijn tweeën in dat kleine 
hok zaten, soms wel erg krap door de apparatuur die ik daar af en toe liet staan. 
De monologen over ‘monocyten’ en geklep over ‘percutane kleppen’ op die kamer, 
waren niet de meest boeiende gesprekken. Uiteindelijk vanaf juli 2009 met z’n allen 
gezellig op B2-213 beland. Verder wil ik bedanken: Marcel, Krischan, Annemarie 
(dr. Engström!), Bimmer (‘Beamer’), Niels (‘Nelis’), Joost, Xiaofei, Margo, Wichert 
(‘Wicked’), Miranda, Michiel, Jeroen, Mariëlle, Harald (‘Mr. B.’), Loes (‘Heuber’), 
Yu-Kwan, Nan (‘de Ingenieur’), Pier, Tim, Sébastien, Ronak (‘Nakje’), Judith (‘T-
wave alternans chick’), Veronique, Louise, Paul, Zeliha, Maik, Ralf, Carla, Piet, 
Teun, Mark. Met velen van jullie zit ik nu in de kliniek en een groot deel van jullie 
zal ik nog in de kliniek tegenkomen. Dit creëert alleen nog maar een grotere band!

Specifiek wil ik de mede-promovendi van Jan Baan noemen:
Beste Maurice, jij hebt mij veel bijgespijkerd over hemodynamische metingen op de 
cathkamers en ik heb nog steeds veel respect voor de expertise die je hebt gekregen 
op dit best wel complexe gebied binnen de cardiologie. Onze samenwerking heeft 
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geleid tot een gezamenlijk stuk en een presentatie op het ESC. Ik kijk uit naar een 
voortzetting van onze samenwerking in de kliniek!

Kirsten Boerlage en Esther Wiegerinck, mijn paranimfen en mede-onderzoeksters 
bij het transcatheter kleppenproject:
Beste Kirsten, al snel toen jij begon bij de cardiologie in 2010 bleek je een waarde-
volle aanvulling van het ‘kleppenteam’. Na twee jaar alleen op dit project gezeten 
te hebben, was ik blij eindelijk een ‘partner in crime’ te hebben. De congressen in 
Washington D.C., Berlijn, Kopenhagen en Boedapest waren nooit zo gezellig 
geweest zonder jou. Ik heb je leren kennen als een heel betrokken, enthousiaste, 
empathische maar vooral hardwerkende collega. Daarom heb ik er het volste ver-
trouwen in dat het met jouw promotietraject helemaal goed gaat komen. Ik kijk nu 
al uit naar jouw promotie!

Beste Esther, ondanks dat wij maar drie weken overlap hadden als artsonderzoe-
kers, hebben we sinds ik in de kliniek werkzaam ben toch nog veel samen gedaan. 
We kennen elkaar pas sinds een jaar, maar voor mij lijkt het alsof we al veel langer 
hebben samengewerkt. Ik wil je in het bijzonder bedanken voor alle hulp die je mij 
geboden hebt tijdens de laatste loodjes van mijn promotietraject en ook voor je 
gezelligheid en vrolijkheid (die glimlach van je is onbetaalbaar!). Hopelijk komen 
er nog meer mooie publicaties aan. Je bent voor mij de ideale opvolgster en ik heb 
er geen twijfel over dat het TAVI-project bij jou in goede handen ligt. Ik hoop dat 
we nog vele jaren met elkaar zullen samenwerken!

Dan mijn broer, Zeling. Lieve broer, wij zijn samen opgegroeid en je bent nog 
steeds heel belangrijk in mijn leven. We hebben twee totaal verschillende interesses 
en praten inhoudelijk niet veel met elkaar over ons werk. Desondanks ben je een 
belangrijke (mentale) steun geweest tijdens mijn promotieonderzoek en dat ben je 
nog steeds nu ik in de kliniek werk. Hopelijk wordt dit ook een mooi proefschrift 
zonder jouw design-technische ondersteuning ;-).

Last but not least, wil ik natuurlijk mijn ouders bedanken. Jullie vormen de belang- 
rijkste personen in mijn leven. Mijn dank is groot dat jullie mijn broer en ik groot 
hebben gebracht, ondanks dat dit in het begin financieel gezien niet altijd even ge-
makkelijk was geweest. Jullie hebben jarenlang hard voor ons gewerkt, en nu is het 
de tijd dat wij voor jullie zorgen. Dat is het minste wat we voor jullie terug kunnen 
doen. Ik heb jullie al heel blij gemaakt door dokter te worden en hopelijk kunnen 
jullie nog trotser zijn wanneer ik gepromoveerd ben. Zonder jullie dagelijkse steun 
en motivatie heb ik mijn promotietraject nooit tot een succesvol einde weten te 
brengen. Deze promotie draag ik vooral aan jullie op.




