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Dankwoord
Een proefschrift maak je nooit alleen dus ik wil graag iedereen bedanken die een rol 
gespeeld heeft in het tot stand komen van mijn proefschrift. Sommigen wil ik hier graag 
in het bijzonder noemen.

Mijn promotores, Prof. Dr. Arthur Wilde & Prof. Dr. Koos Zwinderman en mijn co-
promotores, Dr. Michael Tanck en Prof. Dr. Connie Bezzina.  Arthur, bedankt voor al 
je inzet en je hulp, de wetenschappelijke input en discussies. Koos, ik heb het enorm 
gewaardeerd dat ondanks dat je niet mijn dagelijkse begeleider was, je deur toch altijd 
voor mij open stond. Met veel humor stond je open voor de acties (“cadeaus”) vanuit 207 
en ging je zelfs mee naar de epsteinbar om een biertje te doen. Michael, bedankt voor alle 
hulp en input die je me de afgelopen jaren gegeven hebt, ik heb veel van je geleerd. De 
“Koffie!” pauzes waren altijd gezellig; soms bespraken we wat werk maar vaak kwamen 
ook de mooie verhalen over de kermis en niet te vergeten de Carnaval in Lievelde ter 
sprake :-). Wij  representeerden het AMC als enige AMC’ers in de boerenkelder en de grote 
markt in Leuven. Ik weet zeker dat we in de toekomst nog weleens samen zullen werken! 
Connie, thank you for all your help over the last years. As it was very stressful at times, 
you were never worried and “no…don’t worry” has become sort of your catch-phrase. In 
the end you were right, because here we are. :-) I’m sure with your new appointment as 
a professor you’ll get very far!

Prof. Dr. F. Baas,  Prof.Dr. R.N.W. Hauer,  Prof. Dr. J.J.P. Kastelein, Prof. Dr. H. Meijers-
Heijboer en Dr. M.M.A.M. Mannens: bedankt voor jullie bereidheid om zitting te nemen in 
de commissie. Dr. J.J. Schott, thank you for your willingness to take part in this committee.

Mijn paranimfjes Roos Kolder en Tamara Koopmann, Heel erg bedankt voor al jullie hulp 
en inzet ik kan me geen beter paar bedenken die de 29ste achter mij staat. Al hoewel de 
geheime FB berichtjes me toch lichtelijk bang maken voor het avondprogramma ;-)  

Tamara, je bent mijn grote steun en toeverlaat geweest of het nu ging om labwerk of 
mijn eerste praatje bij de AHA. Team KoKo heeft mooie avonturen gehad Nashville, AHA 
,Hockey pucks, Roze olifanten en niet te vergeten de Schietvereniging te Almelo ;-) Ik weet 
zeker dat met jouw doorzettingsvermogen en humor je van je nieuwe avontuur in Toronto 
een groot succes zal gaan maken en ik kom je zeker opzoeken!  

roos,  ben erg blij geweest met onze spontane lunches, lekker bijkletsen en af en toe even 
lekker ventileren! Ik ben heel trots op jou als zus; je bent een doorzetter, een Kolder en ik 
weet zeker dat dit een heel mooi jaar gaat worden! Ik ga je missen, maar ik weet dat je me 
snel komt opzoeken hier in Engeland voor een Australië 2.0, zonder de knuffelbeestjes en 
mudcake, maar in ieder geval met een paar topshops :-P. 
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Teodora, “sharing is caring”: gezien je dit de afgelopen jaren een paar keer per dag zei, 
leek het me wel  toepasselijk om het aan m’n stellingen toe te voegen, gezien we ons 
hele promotie traject en nu ook onze promotie dag en feest mogen delen!  Ook al zat 
je niet officieel in 207, je had er wel je eigen stoel en  je was altijd van de partij voor 
random dingen.  Een hoogtepunt was denk ik wel ons Gøtenborg avontuur: “Last women 
standing”.  Het is dan ook zeer toepasselijk dat jij degene was die het bewijs vond dat wij 
Kolders ons genetisch aangepast hebben aan onze omgeving  ;-).  Ik weet zeker dat wij de 
29ste die titel weer kunnen claimen. De Patho gaat zeker blij met je zijn!!

207, Voor de meeste mensen bekend als de leukste kamer op de KEBB en waarschijnlijk 
het hele AMC. Ik heb hier mijn hele promotietijd doorgebracht en dat was een avontuur! 
De laatste (en waarschijnlijk meest beruchte) formatie van 207 bestond uit De guru (Raha), 
Enrico (Erik), Pinkman (Michel), T en ik. Kerstbomen, Snipen, Jersey shore, Eppen (inc/exl 
wodkoe), lekker dwalen en vooral veel randomness ;-). 

erik en Michel,  de een kan niet genoemd worden zonder de andere! Vanaf het begin dat 
Michel zijn intrek nam in 207 heb ik jullie Bromance zien ontwikkelen. Jullie hebben mijn 
tijd in 207 echt heel gezellie gemaakt. Heel veel succes met jullie onderzoek, lekker blijven 
eppen en niet vergeten af en toe lekker te dwalen, maar niet naar Amstelveen, liever naar 
Cambridge ofzo ;-).  T en ik zorgen dat de Cøla speciaal koud staat de 29ste!

raha, thanks for the support and insights. I liked our talks a lot! I wish you all the best 
with finalizing your thesis and of course with “baby GWAs”. I’m sure you’ll come up with 
an awesome name.

Joost, meneer laten we 1 biertje doen…….. Werden er toch altijd een paar meer ;-). 
Volgend jaar met zijn 3en naar NKOTBSB,  vind het super jammer dat ik het gemist heb.  
Zo gauw ik weet wanneer de Bird heropend wordt, laat ik het je weten! Na al die verhalen 
ben ik zoooo benieuwd!!!!

Suthesh, Sje mijn bijna buurman, co-host van de wetenschap quiz. We hebben een leuke 
tijd gehad. Niet alleen met het Aprove bestuur, het geweldige Nerdenbal, maar ook de 
“gewone” feestjes! Met als hoogtepunt natuurlijk de Illumina VIP party op Hawaii ;-). 
Gelukkig kom je vaak in de UK, dus dat komt helemaal goed!

Al mijn collega’s bij de KEbb: Miranda, het liefst hadden we natuurlijk een triple promotie 
gehad, maar ja, 11-11-11 was niet echt haalbaar. Sterkte met de laatste loodjes; ik zal voor 
je duimen. Barcelona is een super stad kom vast wel een keer die richting op. Sandra, 
bedankt voor de gezellige lunches. Ik mis je mooie taart creaties. Hans, de mooie verhalen 
en de gezellig lunches waren altijd top. inge, koffie?....Biertje? Dankzij onze drukke 
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leventjes zijn we er niet meer aan toe gekomen, dus ik zeg: Biertje de 29ste!! Jammbe, we 
gaan de 29ste zeker een “cøla” drinken, met of zonder speciaal. umesh, iMesh put your 
iPhone down. No more pics!!! Kimiko, ook al was je veblijf in 207 maar van korte duur, ik 
vond het super. De kamer was nooit meer zo roze en zen ;-). Veel succes in de opleiding. 
Marjolein, heerlijke nuchterheid! Hopelijk is je boekje ook bijna af, maar gelukkig ben je 
al lekker in opleiding. Succes daarmee! Annetski, je gaat T en mij net voor. Hoe blij zijn we 
dat het af is, yeah! Parvin, geweldig hoe snel je het Nederlands oppikt. Mij ben je in ieder 
geval al voorbij gegroeid. Heel veel succes met je promotie! Anne-floor en Esther ,heel 
erg leuk dat jullie de aio meetings voorzitten. Succes met iedereen gemotiveerd houden 
(bier helpt!) Barbera, erg leuk dat je de eerste bekende was die ik in Cambridge zag. Zat 
er ten slotte al twee weken :-). Het was een uitdaging om een bar te vinden; Watson en 
Crick’s Eagle sloot al om 11 uur! Maar gelukkig is het ons gelukt! rosa, eleanor, Fleur en 
Shayan , heel veel succes met jullie promoties! Angela, zeker na jullie KEBB uitje was je 
vaak in 207: oplader lenen en de nieuwe “gevonden” items bewonderen. Altijd gezellig en 
wij gaan zeker de dansvloer onveilig maken de 29ste ;-). Aldo, heb jou volgens mij nog nooit 
zonder glimlach gezien :-). Lekker sociaal en altijd gezellig een praatje maken! Hoop dat 
we in de toekomst nog eens zullen samenwerken. Barbara, Joke, Joost, Mariska, Susan, 
rob, Hans, Silvia, Antoine & Tessa, jullie ook bedankt voor alles. Het secretariaat niet 
te vergeten natuurlijk: gré, Petra en Hannie.  gré bedankt voor al je hulp met de laatste 
loodjes, maar vooral bedankt voor alle gezelligheid die jij aan de KEBB en 207 bracht! De 
kerstboom, het leuke KEBB uitje en natuurlijk de lekkere borrels!

De Bezzina group: Carol ann, hoe blij zijn we dat RCAN1 nu toch eindelijk de deur uit is!  
Margriet, onze beruchte ep fotograaf ;-). Bedankt voor je werk aan LQT2s en je geweldige 
skill om overal en dan ook overal Passoã vandaan te toveren! Wat elke feestje natuurlijk 
nog leuker maakt ;-). Leander, samples  en nog meer samples pipetteren voor de GWAs…. 
Wat waren het er toch veel, maar met jouw hulp en humor kan ik nu eindelijk zeggen: 
Frack, I’m finished man! The french connection ;-), Mathilde and Julien. Brendon, I’m sure 
you can appreciate my book cover ;-), cheers! roos, denk dat we beiden Stockholm nooit 
meer zullen vergeten. Die lift, de posterkoker :-). Yuka, thanks for the wonderful Sushi and 
all the ECG’s you read for my studies! Elisabeth, Maaike, Annalisa, britta, Anne, Rianne, 
rob, Nina, jullie ook bedankt voor alles.

Mijn andere collega’s bij de Cardiologie,Klinische genetica en het hartfaalcentrum en co-
auteurs: Dr. Phil, always up for some dancing and laughing. Luckily I select the music 
on the 29th :-). Cheers! ingrid, ook voor jou de laatste loodjes , sterkte! Als je nog wat 
ontspanning nodig hebt geloof ik dat we met de andere dames nog een 80s party zouden 
doen :-). Minder glitter en meer haarlak! Christian, listen C….Het zit er voor mij op, Jij bent 
gelukkig ook bijna klaar en lekker in opleiding! Heel veel succes met alles. Ciao. esther, 
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nu zijn we allemaal in de positie voor KoKoES. Yeah! Pieter, bedankt voor al je werk aan 
de 1795insD familie! Fijn dat de paper nu eindelijk de deur uit is. Nynke, bedankt dat ik 
de woensdagen bij jou mocht zitten om alle stambomen en de database te maken. Het 
was een geworstel met blauwe mappen en antieke computer systemen, maar het is ons 
gelukt! Alex,Yigal, Amin, Imke, Michelle en Dennis jullie ook bedankt voor alles.

Mijn mede Aprove commissie leden: Suthesh, Matthijs, Fleur, Anniek, Danny, Olaf, 
Hamid en Marije, bedankt voor alle leuke vergaderingen en  natuurlijk het bestuursuitje!

My new team the Barret Group: Jeff, Kate, Luke, Yang and James, thanks for the warm 
welcome!

Mijn lieve vrienden, De Chica’s: a.k.a. Lotte, Ewa, Hanna en Marjolein. Bedankt voor 
de gezellige jaarclub etentjes/weekendjes en al jullie steun en afleiding <3. Sandra en 
Vinny, de geweldige VIS avondjes/uitjes. Ik denk dat we bijna alle achtbanen in Europa 
gehad hebben ;-). We missen alleen de Engelse nog en daar kunnen we nu zeker aan 
gaan werken gezien jij, San, nu in Londen woont. Roadtrip….!! Manuel, super bedankt 
voor de mooie kaft van mijn boekje! Bedankt (Thanks) Anna, Dave, Karin, Jacob, Judith, 
Alexander, Kirsten, Helen, Jetske, Anne, Maartje, Jelena, Aldred, Anja voor alle interesse 
en afleiding! Iedereen bij Blackbear bedankt voor de heerlijke uitlaadklep voor al mijn 
frustratie. 

Wietse, je bent een top broer. We hebben af en toe lekker gestuiterd op feestjes en ik 
weet zeker dat we dat in de toekomst nog vele malen gaan doen. In ieder geval de 29ste, 
want als dj Wietse draait dan komt het helemaal goed!!   

Oudertjes: Querido papá y lieve mama, bedankt voor al jullie steun en liefde. Het waren 
pittige tijden de afgelopen 4,5 jaar, maar jullie hebben altijd in me geloofd! 

-X-  Iris




