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Waar anderen dromen van een toekomst als brandweerman of piloot, herinner ik me 
nog goed dat ik als jongetje van 10 uitvinder wilde worden. Wat dat betekende, geen idee. 
Iemand als Willie Wortel sprak blijkbaar tot de verbeelding. Al gauw werd deze ‘als ik 
later groot ben’ omgezet in het meer doorsnee ‘dokter’ en wel een kinderarts. Ook deze 
beroepskeuze verdween weer in de vergetelheid. Grappig dat een combinatie van de twee 
uiteindelijk het resultaat is geworden. 

Mijn eerste stappen in de wetenschap deed ik vervolgens met biologie op de 
middelbare school. Eerst bodemmonsters vergelijken van de ‘holle weg’ in Schin op Geul 
met bodemmonsters van het Vondelpark. Vochtigheid en kalkhoudendheid waren de 
grote verschillen. Een jaar later deed ik ook voor biologie onderzoek naar alcohol en 
reactiesnelheid. We maten de reactietijd met het opklimmen van de units alcohol. Ik 
kwam uiteindelijk tot de verrassende conclusie dat de reactietijd met het stijgen van het 
alcoholpromillage niet geleidelijk toenam. Er was zelfs een trend van lichte verbetering 
van de reactietijd te bespeuren…. De verklaring voor het feit dat we toch meer brokken 
maken met drank op achter het stuur zit hem erin dat de reactietijd opeens vele malen 
langer is door een moment van onoplettendheid. 

De keuze voor de studie geneeskunde was een duidelijke, de wetenschap kwam pas 
weer echt voor het voetlicht in het vierde jaar van de studie. Voor een wetenschappelijke 
stage reisden Job Calis en ik, niet gehinderd door enige reële verwachting af naar een 
klein dorpje aan de voet van de hoogste berg van Malawi. We zochten bij tuberculose 
patiënten naar factoren die de uitkomst van therapie zouden voorspellen.  

Na dit fantastische avontuur deed ik coschappen in en rond Amsterdam. Tijdens de 
coschappen gaf ik op de snijzalen anatomie onderwijs onder de bezielende leiding van 
Ciska Griffioen, Roelof-Jan Oostra, Kees de Jong en Frits de Jong. Het waren leerzame 
uurtjes op de snijzalen tussen de stoffelijke overschotten, de prille fascinatie voor de 
anatomie op de gezichten van de eerstejaars vond ik prachtig om te zien. Er ontstond 
een hechte band met de andere student-assistenten door noeste arbeid en uren vertier 
in de AMC-kroeg, de Epstein-bar.  Ik leerde er ook de schoonheid in te zien van de 
embryologie en ik leerde er de rest van de afdeling anatomie en embryologie kennen, 
waar fraai onderzoek werd gedaan naar de ontwikkeling van het hart.  Toen het dan ook 
weer stroever ging met de passen op het pad van de kindergeneeskunde was ik snel weer 
‘thuis’ bij de anatomie, waar Antoon Moorman en Vincent Christoffels mij onder hun 
vleugels namen en mij wegwijs maakten in de ‘wetenschap voor grote mensen’. Ik werd 
promovendus. 

Ondanks dat ik geprobeerd heb ook hier zo lang mogelijk over te doen hebben velen 
hier een stokje voor gestoken en eraan bijgedragen dat ik hier nu sta als aankomend 
doctor. Zonder hulp van zovelen was dit boek nooit tot stand gekomen. Oprechte 
dankbaarheid aan iedereen die direct of indirect aan dit boek heeft bijgedragen. 
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In de eerste plaats wil ik graag mijn dagelijkse begeleider en promotor, Vincent Christoffels, 
bedanken. Je bent een groot voorbeeld voor me vanwege je kritische geest en je vermogen 
tot heldere analyses. Ik heb daar heel erg veel van geleerd. Zonder jouw bijsturing op de 
achter- en voorgrond was dit boek niet tot stand gekomen. Paradoxaal genoeg zijn we 
ook een tikje ongeorganiseerd. Ik noem mijn leven wel eens een ’georganiseerde chaos’ 
en dat is op jou denk ik ook zeker van toepassing: In de gigantische bergen papers die 
door je hele kamer liggen, weet je altijd precies een bepaalde paper te vinden! Ik waardeer 
je oprechte en directe commentaren, waarvan een mooi voorbeeld is dat je een recente 
paragraaf die ik schreef ‘grammaticaal een klein mijnenveld’ noemde.    

Antoon, ook promotor, jouw niet aflatende enthousiasme voor de ontwikkeling van 
hart werkt ongelofelijk aanstekelijk. Dat alles vergezeld van een bulderende lach en je 
bereidheid om elk uur van de dag uitgebreid de tijd te nemen om welk onderwerp dan ook 
eens rustig te bespreken. Jouw deur was altijd open, dat heb ik zeer gewaardeerd. Ook de 
werksfeer op het lab is voor jou heel belangrijk en jij zag daar dan ook op toe. Koken voor 
50 man op de boerderij tijdens het jaarlijkse volleybaltoernooi vind ik indrukwekkend. 
Met zijn allen op de pooltafel in de Epstein-bar op donderdagmiddag om de publicatie 
van de Hoogaars-paper in 2007 te vieren was een memorabel sociaal hoogtepunt. 

Geachte leden van de commissie, ik vind het een waar genoegen dat jullie in mijn 
commissie zitting hebben willen nemen en ben jullie daarvoor zeer dankbaar. Professor 
Oostra, waarde amice, als anatomisch begeleider op de snijzalen was je een inspirerende, 
wandelende encyclopedie. Mooi waren onze discussies over de vergelijkende anatomie. 
Ons was opgevallen dat de achterpoten van de meeste viervoetigen ‘andersom’ lijken 
te zitten ten opzichte van de mens, maar die van een olifant dan weer niet. Welke 
botten waren daarvoor verantwoordelijk en wat moeten we dan de knie noemen? Even 
aanstekelijk was jouw voorliefde voor de Epstein-bar waar jij de trotse oprichter van bent: 
‘Kom, we gaan nog even naar de Ep’. 

Professor Bos, best Bert, als mijn opleider kindergeneeskunde heb ik je no-nonsense 
en eerlijke aanpak altijd gewaardeerd. Dank voor je steun en vertrouwen in de afgelopen 
jaren. Professor Blom, u bent nog altijd nauw betrokken bij het onderzoek naar de 
ontwikkeling van het geleidingssysteem en daarnaast werkzaam als kindercardioloog. 
Een bewonderenswaardige combinatie die voor mij als groot voorbeeld dient voor het 
traject dat ik de komende jaren voor mijzelf hoop uit te stippelen. Professor de Bakker, 
beste Jacques, dank voor de privé masterclassjes in de eerste jaren om de wondere wereld 
van de connexines te bespreken. All the way from the United States, prof. Efimov and dr. 
Moskowitz, thank you for coming. It is an honour to have you in this committee. 

Veel dank gaat uit naar hen die mij op weg hielpen bij de eerste stappen op het lab. 
De eerste stapjes deed ik aan de hand van Danielle Cloud en Willem Hoogaars. Jullie 
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leerden geduldig al die eenvoudige basistechnieken aan weer zo’n arts op het lab, zucht :) 
Alles was nieuw: pipetteren, puntjes vullen, autoclaveren, gelletje runnen, oplossingen 
maken, noem maar op. Jullie leerden het mij geduldig, waarvoor ik jullie veel dank ben 
verschuldigd. Willem, ondanks dat ze in het ARIA nog steeds zouden zuchten als ze 
je naam zouden horen, heb je aan mij in ieder geval heel helder over weten te brengen 
hoe je een muizenlijn moeten beheren en onderhouden. Ik heb slechts 1 lijn laten 
uitsterven, sorry BacTbx3EGFP lijnB….. De keuze tussen lijn B en lijn F was daarmee 
in ieder geval wel gemakkelijk gemaakt! Vele leermeesters volgden in de vorm van vele 
collega’s op het lab aanwezig, maar in het bijzonder wil ik Vincent Wakker en Corrie 
de Gier bedanken voor de geduldige uurtjes uitleg en praktische training. Vincent, de 
absolute koning van het DNA werk en Corrie dan de koningin van de weefselkleuringen! 
Corrie, zonder jou waren de prachtige immuno’s en in-situ’s er niet geweest. Vincent, 
jij bent toch wel de enige echte vader van de prachtige Venus. Thomas, jij maakte me 
wegwijs in het doolhof van FACSen, amplificeren en opwerken voor microarray, dank. 
Jan Bourier en Shirley van Amersfoorth, dankzij jullie tips, aanwijzingen, vloeistoffen 
en enzymen is het me gelukt om die lastige celletjes levend uit de muizensinusknoop te 
isoleren. Aho, Leander, Kees-Jan, Carol-An en Phil, jullie waren altijd zeer behulpzaam 
vraagbaken. Ik heb dat zeer gewaardeerd.

Ik dank hen die op enigerlei wijze iets bijgedragen hebben aan dit boek. Ieder met zijn 
eigen specialiteit. Bas, jij was betrokken bij al mijn projecten. Wilden we meten wat voor 
elektrofysiologisch effect onze ‘daden’ hadden op het hart, dan ging jij snel en efficiënt 
aan de slag. Mooi dat we nu dan ook gelijk oplopen met de promotie. Als er nog wat 
kleiner gemeten moest worden dan leverde ik mijn celletjes af bij Arie. Fascinerend hoe 
je elke keer weer in staat was losse cellen op te sporen en te patchen, stromen te meten, 
afleverde met een figuur en het vervolgens ook nog geduldig aan me uit wilde leggen. 
Malou, dank voor de vele uurtjes qPCR die jij in dit boek gestoken hebt, begonnen als 
student, later als professional. Om het pipeteren te leren, liet ik je de eerste dag oefenen 
met waterdruppels. Die woede in je ogen omdat het niet lukte zal ik nooit vergeten. Ook 
Geert Boink, Floor Hageman, Quin Gunst, Saskia vd Velde, Janynke Brons, Hanno Tan, 
Diane Bakker, Denise den Haan, Jurgen Seppen, Berend Hooibrink, Henk Buermans 
en Peter-Bram ’t Hoen wil ik heel hartelijk bedanken voor de proeven die jullie gedaan 
hebben voor dit boek. Tilly, dank voor je hulp bij de double outlet right ventricle 
reconstructie. Die plaat prijkt toch maar mooi op de voorkant van Circulation Research. 
Jan Ruijter, veel dank voor je hulp bij de statistische analyse van de experimenten en je 
heldere uitleg van de mooie wereld van de qPCR. Op het gebied van beeldverwerking ben 
ik zeer veel dank verschuldigd aan Alexandre, Bouke en Jaco. Dank allemaal. 

Vervolgens wil ik graag alle 140 collega’s van de labs anatomie, fysiologie en experimentele 
cardiologie bedanken voor prettige samenwerking, kritische vragen bij werkbesprekingen 
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of een praatje bij de koffieautomaat. Dat geldt ook voor hen die hier niet meer werken of 
voor alle studenten die in de loop van de jaren voorbij kwamen. Enkelen wil ik graag even 
bij naam noemen. Dat het niet alleen maar om de wetenschap gaat, maar dat het ook 
belangrijk is dat je het leuk hebt en dat het gezellig is, onderkenden mijn kamergenoten 
als geen ander! Niet voor niets werd onze werkkamer ‘de leukste kamer van de afdeling’ 
genoemd. Tamara, Esther, Joost, Roos, Irina, dank voor jullie opbeurende aanwezigheid, 
een luisterend oor bij frustraties, maar vooral voor die eindeloze stroom van onbenullige 
weetjes en roddels. Joost en Roos, hoe waren we ook alweer verzeild geraakt in de 
Reguliersdwars op een donderdagnacht en wie moest er nou op wie passen? Judith, wij 
deelden ook al een kamer voor deze kamer. De laatste jaren heb ik veel te weinig een 
hartstochtelijke vervloeking ‘mannen!’ gehoord.

Shoeshine, Brendon, my brother from another mother, I could write another book 
about your adventures, athough you are much better in telling the stories! New Orleans 
was absolutely the best place to collect stories: convincing a woman to show her tits on 
the street, near romance with a huge black guy, convincing a homeless not to swim in our 
swimmingpool in the midle of the night and of course the ‘shoeshiners’ in the morning. 
Nu het toch over congressen gaat moeten Boinky, Roos, Tamara, Lynda en Annemieke 
hier ook even expliciet genoemd worden voor hun buitengewone bijdragen aan het 
welslagen van deze zware trips. Geert, Mustang Classics forever! Phil, bedankt voor alle 
onvergetelijke momenten die jij op de dansvloer wist te creëren als luid meezingende dj! 
Gert, je gortjedroge humor was vaak een heerlijke afleiding. Ik hoop dat we elkaar nog 
veel binnen de kindergeneeskunde gaan tegenkomen. Maurice, dank voor je schaterlach 
en het tiptop regelen van de randzaken. Inge, een ippon heb je nog niet gescoord tegen 
me, maar diep respect voor je ferme pakking.  

Kees-Jan jij leerde mij de regels van het ‘sterfkamertje’: hier wordt 1 paper per week 
geproduceerd. Al snel was daar Wim, die inderdaad grote passen zetten en gedecideerd 
rondde je je promotie af. Respect daarvoor. En nu zit ik er samen met Marc, geen woord 
van dank voor jou, je kan gewoon je kratje bier ophalen bij de ballenbak. Jetty, dank voor 
al je hulp bij organiseren van alle promotiezaken. Heerlijk hoe we samen zo gestressed 
op die betreffende vrijdag bezig waren. Bram, urenlang neurieden of floten we zachtjes 
‘toppertje’ op diverse manieren, terwijl we achter de microscoop foto’s van onze coupes 
zaten te maken. Heerlijk tijdverdrijf. Henk, nooit te beroerd om een hele slechte mop te 
vertellen, manusje van alles, het absolute zonnetje in huis. Ik zal je vrolijke noten missen. 

Veel dank gaat ook uit naar mijn paranimfen. Job Calis, vanaf het eerste rondje 
namenspelletjes tijdens de introductieweek van geneeskunde waren we dikke vrienden. 
Samen werken, leven, reizen en wetenschappen bleken we ook goed te kunnen tijdens 
onze 8 maanden in the warm heart of Africa, Malawi. Weet nog goed de verbazing op 
het gezicht van onze Nederlandse begeleider dat we in donker Afrika een eigen variant 
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op de Kaplan-Meier survival curve hadden bedacht om de tuberculose overlevers weer te 
geven. Geweldig dat je mijn paranimf wil zijn.

Faust, ik weet nog goed dat we op het terras van een bruine kroeg in Dar es Salaam 
(2003) de voors en tegens van promoveren zaten te bediscussiëren. We zijn eerst nog 
even arts-assistent geweest daarna, maar vervolgens hebben we beide weloverwogen voor 
een promotietraject gekozen. Ik ben heel blij dat het zo gegaan is en die zwoele avond 
aan de Indische Oceaan zou daar best wel eens aan belangrijke bijdrage aan geleverd 
kunnen hebben. Wat fijn dat je op tijd bent teruggekomen uit Canada om me tijdens de 
ceremonie bij te staan. 

Joppe, net als bovenstaande heren vrienden van het eerste uur. Ook al deed jij 
onderzoek op een heel ander gebied (Lyme), met jou discussieerde ik zo vele uren over 
onze resultaten en konden we zelfs samen nieuwe proeven bedenken voor de ander. 
Waardevolle momenten waren dat. Grappig detail is dat je nog samen met Bas Boukens 
naar geleidingsvertraging bij Lyme gekeken hebt. Je was zeker net zo geschikt als 
bovenstaande heren om de rol van paranimf te vervullen!

Ik dank mijn kindergeneeskunde collega’s van het AMC en van het Spaarne Ziekenhuis 
die mij geduldig hebben gesteund bij mijn herintrede in de kliniek na een afwezigheid 
van 5 jaar. Begrip en tijd kreeg ik van collega’s en supervisoren om de weggezakte 
kennis weer uit het moeras omhoog te halen. Ik werd opnieuw ingewerkt door Tessa 
op de kinderafdeling. Het voelde als thuiskomen, waarvoor veel dank. Veel dank ben 
ik verschuldigd aan Diederik, Bert en Letty voor de wijze waarop jullie me de ruimte 
hebben gegeven om goed en grondig te revalideren van mijn kruisbandoperatie. 
Tenslotte excuses aan eenieder die zich het laatste jaar gedupeerd heeft gevoeld omdat 
de combinatie van promotie afronden en opleiding tot medisch specialist geen ideale is. 

Buiten de vakgebieden van embryologie en kindergeneeskunde is er ook nog een 
bijzondere groep mensen om te bedanken en dat zijn vrienden en familie. Ik ben trots 
op het bonte gezelschap van toppers dat ik om me heen verzameld. Altijd in voor 
relativerende opmerkingen, oprechte interesse of slap ouwehoeren. Zo belangrijk is het 
om regelmatig even je gedachten op iets compleet anders te richten en daar zorgden jullie 
voor. Of dat nou een avondje uit was, wintersport of een van de prachtige weekendjes 
weg of gewoon een gezamenlijk diner: jullie maakten er wat moois van. 

De paranimfen heb ik al genoemd. In dat rijtje van geneeskunde vrienden horen Kjell, 
Tom, Lisette, Haike en Anouk zeker thuis. Gijs, ex-huisgenoot en waarde vriend van de 
middelbare school. Heel lang hebben we het volgehouden wekelijks te eten in de geest 
van mevrouw Bertolle. De frequentie neemt langzaam af, dat neemt niet weg dat ik het 
iedere keer verschrikkelijk waardeer om lekker ongecompliceerd te eten met jou, Connie, 
Audrey en de kinderen. 
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Heerlijk vind ik het ook om opgenomen te zijn in de clan die ik maar even de 
PussyCrew noem. Het doet jullie eigenlijk tekort om jullie over 1 kam te scheren, omdat 
jullie allemaal zulke mooie individuen zijn, maar het is een mooie geuzennaam. Eentje 
ervan moet ik wel bij naam noemen en dat is Martijn Bon. Hij heeft de prachtige kaft van 
dit boek ontworpen. An artist impression van het werk dat ik de afgelopen jaren gedaan 
heb.  Lisanne, veel dank voor je hulp bij het werven van sponsors. 

Eus, alle nare bijnamen die je in de loop der tijd naar je hoofd geslingerd hebt gekregen, 
ze werden allemaal met veel liefde uitgesproken, je bent een hondstrouwe topgozer! Toob, 
totdat je voor Lowlands koos, gold dat laatste ook voor jou :)

Japie Krekel en Elske, ‘ex-collega’s’, ik heb nog nooit gehoord of meegemaakt dat 
mensen het moment benoemen dat ze officieel vrienden zijn. Ik vond dat met jullie een 
geweldig moment toen we besloten elkaar niet meer collega’s, maar vrienden te noemen. 
Dappere strijders van mijn zaalvoetbalteam Fuwangtian, waarom is de derde helft toch 
altijd veruit onze beste? 

Via twee heren die eigenlijk zowel vriend als familie zijn, kom ik bij mijn familie 
terecht. Broertje Pieter en ome T, zo ontspannen en zo grappig is het om samen met 
jullie te zijn, te reizen of te sporten. Minder dan een woord is genoeg als je dezelfde 
levensvreugde, visie, interesses en genen hebt. Sommige mensen begrijpen niet wat er 
leuk is aan elkaar afzeiken, jullie zijn er een meester in, maar kunnen het ook heerlijk 
ondergaan. Mijn lieve zusje Serumi, ik hoop dat we nog lang hier in Nederland van jou en 
je fijne Spaanse gezinnetje mogen genieten. Hans en Marianne, mijn lieve ouders, nature 
and nurture…….. Van jullie kreeg ik beide. Wat een voorrecht om in zo’n warm nest op te 
groeien. Vol liefde, vrijheid en sturing, waarbij de passie voor gezelligheid, geneeskunst, 
koken en Afrika er met de paplepel is ingegoten. Ik hoop nog veel en lang van jullie te 
mogen genieten, niet te vaak naar Afrika gaan!

Veel dank voor ‘opa en oma Beek’ en Marike die met veel hand- en spandiensten 
en liefdevolle zorg voor Ziva eraan hebben bijgedragen dat ons drukke leven goed te 
overzien bleef.  

Tenslotte een klein woord van grote dank voor mijn twee allerliefste dames, Audrey en 
Ziva. Ziva, het is ongelofelijk geweldig om zo’n klein meisje op te zien groeien. Het is 
fantastisch om je bij ons te hebben, met je te kletsen en te knuffelen. Audrey, jou ben ik 
verschrikkelijk dankbaar dat je er bent………….., want als jij er bent, dan is het goed!
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