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D A N K W O O R D

Een woord van dank! Dat betekent dat dit promotietraject bijna ten einde is.

Zonder de samenwerking met velen was dit boekje er nooit gekomen. Daarom wil

ik collega’s, vrienden en familie bedanken voor de verschillende manieren waarop

zij hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Een aantal personen wil ik in het bij-

zonder noemen.

Mijn promotoren JAN P IEK en ROB DE WINTER . Jullie hebben mij in verschillende

fasen van mijn opleiding en ontwikkeling meegemaakt. Ik heb veel bewondering

en respect voor de wijze waarop jullie er in slagen de klinische praktijk te combi-

neren met wetenschappelijk onderzoek. Door de nauwkeurige database en de

vroege start met primaire PCI hebben we nu een van de grootste patiënten popu-

laties ter wereld met cardiogene shock kunnen beschrijven in dit proefschrift.

Mijn grote waardering gaat uit naar jullie begeleiding vanuit verschillende invals-

hoeken. 

Vervolgens  mijn co-promotoren JOSÉ HENRIQUES en JAN T I JSSEN . Beste Jan,  je

enorme statistische kennis die je op een duidelijke en grondige wijze overbrengt,

hebben een waardevolle bijdrage aan dit proefschrift geleverd. 

José, je visie, bevlogenheid en energie hebben geleid tot de mooie onderzoekslij-

nen ‘cardiogene shock’ en ‘CTO’ met internationale bekendheid. Voor jou was het

vanzelfsprekend dat ik aan een promotietraject zou beginnen. Dat vertrouwen was

voor mij de omslag en zie hier het resultaat. Bedankt dat je als kamergenoot conti-

nu bereid bent tot meedenken en overleg.  Ik hoop dat we in de toekomst nog

lang ‘sparring partners’ in het AMC kunnen blijven.

Mijn interventiecollega’s: KAREL KOCH , ik dank je voor het overbrengen van je

technische kunde van zowel het uitvoeren van PCI’s als klepimplantaties. Elke

patiënt is apart en uniek in zijn soort, waardoor het prettig is dat je altijd klaar

staat voor laagdrempelig overleg op de cath. kamer. JAN BAAN , bijzonder vind ik

het om te kunnen participeren in het kleppenprogramma dat je in het AMC hebt

opgezet. Een nieuwe behandel techniek voor mijn geliefde oude patiënten.

Daarnaast fietsen we regelmatig samen op na het werk, waar we vooral tips uit
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onze culturele en sociale agenda’s uitwisselen. JOANNA WYKRZYKOWSKA , je cor-

recties van de engelse taal zijn de leesbaarheid van de manuscripten zeer ten

goede gekomen. SIYROUS HOSEYNI  GUYOMI en KARIN ARKENBOUT , dank voor

jullie enorme collegialiteit en bereidheid om op elk moment, waar nodig, bij te

springen. RENÉ VAN DER SCHAAF , als kamergenoten begonnen we allebei ons

eigen promotietraject bij José. Je feedback bij de ‘dotterlessen’ gebruik ik nog vaak

in de praktijk. 

Al mijn CO-AUTEURS wil ik hartelijk bedanken voor hun samenwerking, tomeloze

inzet en feedback op mijn manuscripten. Mede door de meta analyse is cardioge-

ne shock weer een trending topic geworden. 

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. BAS DE MOL , prof. dr. MARGREET

VROOM , Prof. dr. FEL IX  Z I J LSTRA , prof. dr. FREEK VERHEUGT , Prof. dr. JOOST

HOEKSTRA en Prof dr. RON PETERS ben ik zeer erkentelijk voor de inzet van hun

deskundigheid en hun waardevolle tijd om mijn proefschrift te lezen en te beoor-

delen.

Aan de basis van dit onderzoek staat de patiëntenzorg op de afdelingen hartkathe-

terisatie en hartbewaking van ons Academisch Medisch Centrum (AMC). Een

balans vinden tussen de beperkte capaciteit en onderzoek, vergt een enorme

inspanning van alle medewerkers. De tomeloze inzet van onderzoekers, verple-

ging, secretariaat en AIOS, die gezamenlijk en onder tijdsdruk dit weten te combi-

neren, is bijzonder en inspirerend. Onderzoekers KRISHAN en ANNEMARIE , onder-

tussen geen jonge onderzoekers meer. Jullie bedachtzaamheid en creativiteit om

complexe zaken inzichtelijk te maken hebben veel bijgedragen aan de introductie

van de Impella in het AMC. MAIK en MARCEL , het grondig onderzoek naar

hoofdstamafwijkingen hebben unieke gegevens opgeleverd. Dank voor jullie inzet.

RONAK , J EANET zonder jullie was het CINCOR onderzoek niet gestart.

Verpleegkundigen MARTIN en SANDRA jullie positieve inzet straalt af op de afde-

ling. Jullie maken de uitvoering van onderzoek in de praktijk mogelijk. De VER-

PLEEGKUNDIGEN OP DE HARTBEWAKING . De flexibiliteit die jullie continu laten

zien in de acute opvang van patiënten en daarnaast capaciteit vrij maken voor
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onderzoek is geweldig. KAREL IENE , dank voor je samenwerking als ‘chefs F3NO’. 

ARTHUR WILDE , als hoofd van de afdeling Cardiologie dank ik je voor het vertrou-

wen dat je in me stelt. Mijn deelname aan het managementteam van het hartcen-

trum, voor de afdeling acute zorg, is een welkome nieuwe uitdaging. 

Alle ‘CARDIOLOGEN VAN DE WEEK ’ veel dank voor de samenwerking. Trots ben 

ik op alle expertise binnen ons hartcentrum waar alle AIOS en verwijzers hun

voordeel mee kunnen doen. BERTO BOUMA , eindelijk 3D Echo. Dank voor je tijd

en kunde  waarmee je ons, samen met PAOLA en NAVIN enorm helpt om het klep-

penprogramma tot een succes te maken.

Het hartcentrum bestaat niet zonder samenwerking met de collega’s van de tho-

raxchirurgie. Gezamenlijke implantaties van hartkleppen, 5L Impella’s of hybride

procedures. JAN VD MEULEN , RICCARDO COCCHIERI , PETR SYMERSKY , ANTOINE

DRIESSEN , BAS DE MOL en recent WIM JAN VAN BOVEN, jullie staan, indien nodig

met ondersteuning van DE PERFUSIONISTEN altijd klaar voor nieuwe uitdagingen.

De vele hartteam besprekingen met wijze lessen van JAAP KLOEK en TOON DE

JONG zal ik nooit vergeten. 

Mijn paranimfen; PERNETTE , 10 jaar nadat ik jou bijstond als paranimf ben ik trots

dat je nu mij wilt bijstaan ten overstaan van de promotiecommissie. Tijd en

afstand hebben niets veranderd aan onze vriendschap. Je openheid en eerlijkheid

zijn een voorbeeld voor mij. De vele koffietjes op cardiologie congressen maken

deze extra gezellig. L IKE , ontroerd was ik dat je, als niet medicus, zonder aarzeling

of voorbehoud mijn paranimf wilde zijn. Als jurist ben je nu thuis in woorden als

‘percutaan’. Dank voor je wijze raad en input bij dit proefschrift. Maar bovenal

ben ik trots dat ik je zus ben. 

Lieve FAMIL IE en ‘SCHOONFAMIL IE ’ hoe fijn is het om je altijd welkom te voelen

en samen alle grote en kleine gebeurtenissen in ons leven te kunnen delen. 

Nog een paar VRIENDEN wil ik bedanken voor hun ‘sociale bijdrage’ aan dit proef-

schrift. BARBERINE , jij geeft deze dag de internationale allure! Je vrije geest om

vaste patronen te doorbreken en het avontuur op te zoeken, vind ik fantastisch.
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MARIAN , dank voor alle afleiding en je humor tijdens alle geplande en ongeplande

uitjes. 

Lieve TOM , de laatste woorden van dit dankwoord zijn voor jou. Bedankt voor je

liefde, vertrouwen en steun. Maar ook het meedenken, meehelpen en altijd con-

structieve feedback die mijn dagelijkse problemen weer in perspectief laten zien

en zelfvertrouwen geven. Je oprechte interesse om mijn vak te begrijpen hebben je

een halve cardioloog gemaakt. Als ik er ’s nachts weer eens uit ga voor een ‘spoed-

je’ vraag je slaperig of er sprake was van ST-elevatie!
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