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DANKWOORD

Zonder steun en hulp van velen was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Ik wil dan ook een 
ieder die heeft bijgedragen bedanken en een aantal van hen in het bijzonder noemen.

Mijn promotor, professor Peters. Beste Ron, je wist me als co-assistent niet alleen te 
enthousiasmeren voor de cardiologie maar ook voor de wetenschap. Jouw vermogen om in 
korte tijd tot de essentie van zaken te komen en oplossingen te genereren voor blok-aan-het-
been vraagstukken is bewonderenswaardig. Ik heb ontzettend veel van je geleerd. Je hebt altijd 
klaar gestaan met raad en daad, ook buiten het werk, en daar kan ik je niet genoeg voor 
bedanken. 

Mijn promotor professor Tijssen. Beste Jan, op B2, in Stockholm en zelfs aan de telefoon op 
zaterdagochtend, elke sessie met jou werkte verhelderend en maakte de manuscripten stukken 
beter. Ik kan je niet genoeg bedanken voor je oprechte interesse in mijn wetenschappelijke 
ontwikkeling, maar ook daarbuiten, en je hulp bij het nemen van cruciale beslissingen.

Mijn co-promotores, Roderik Kraaijenhagen en Matthijs Boekholdt. Beste Roderik, jouw 
onuitputtelijke energie en je immer positieve benadering waren aanstekelijk, motiverend en 
onmisbaar in het tot stand komen van dit boekje. Bedankt voor het altijd beschikbare 
luisterende oor. Beste Matthijs, je was altijd beschikbaar voor advies en commentaar. Je snelle 
reacties op manuscripten zorgden telkens weer voor een verbeterde versie.

De leden van de promotiecommissie, Prof. dr. F.J.H van Dijk, Prof. dr. W. van Mechelen, Prof. dr. 
S. Middeldorp, Dr. H.W.M. Plokker, Prof. dr. A.P.M. Gorgels en Prof. dr. H.C.P.M. van Weert. 
Dank voor het beoordelen van dit proefschrift en de bereidheid om zitting te nemen in de 
promotiecommissie.

Het NIPED instituut, in het bijzonder Coen van Kalken. Beste Coen, je hebt samen met Roderik 
een mooi instituut opgezet met een bijzondere visie en missie. Ik denk met veel plezier terug 
aan mijn periode bij het NIPED en ben er trots op om het eerste proefschrift geschreven te 
hebben van hopelijk een lange lijn van mooie proefschriften. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn co-auteurs en directe collega’s. Joost, Marnix, Niels, 
Jan Jaap, Eva, Harald, Sandra, Jurriaan, Ellen, de collega’s van IBM Well-being Services en Piety. 
Zonder jullie bijdrage en inzet waren er geen studies mogelijk.

Stafleden en arts-assistenten van het St. Antonius Ziekenhuis, in het bijzonder Dr. Jaarsma en 
Dr. ten Berg, bedankt voor de mogelijkheid om me te specialiseren tot cardioloog en mijn 
onderzoek af te ronden. Ook de stafleden en arts-assistenten van het Zaans medisch Centrum 
wil ik bedanken, voor de leuke en leerzame tijd tijdens mijn vooropleiding interne. Dr. Loffeld, 
bedankt voor de mogelijkheid om mijn proefschrift af te ronden en mijn vooropleiding te 
volgen in de streek waar ik ben getogen.
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Mijn paranimfen, Deha Erdoğan en Bart Ferket. Beste Deha, dank dat je me alweer terzijde wil 
staan bij een life-event. Ik weet niet wat de volgende wordt, maar ik zal je zeker weer vragen. 
Beste Bart, jouw aandeel in dit boekje is immens en ik ben erg blij dat je straks naast me staat. 
Ik verheug me op jouw promotie.

Lieve vrienden. Bedankt voor jullie belangstelling en steun. Abdel, Fatima en Haci, mijn 
vakbroeders in voor- en tegenspoed, bedankt dat jullie er altijd zijn. Mijn mikkers, Georgio,  Nina 
en Irene, bedankt voor jullie vriendschap sinds ons eerste jaar AMC. Gee, we maakten het 
schema voor dit boekje in Australië, je zit nu in China, maar ik zie je in Amsterdam. Yavuz en 
Oğuz, bedankt voor jullie vriendschap in goede en mindere tijden in de afgelopen 30 jaar. 
Aan het ontwerp kan het niet liggen. 

Lieve familie en schoonfamilie. Het is een zegening om omringd te zijn met zoveel mooie 
mensen waar ik altijd op kan terugvallen. Mijn dank daarvoor is niet in woorden samen te 
vatten. 

Lieve ouders, de keus om je hebben en houden naar een vreemd land te verplaatsen om je 
kinderen een betere toekomst te geven was een zware. Ik hoop dat dit boekje bijdraagt aan de 
overtuiging van de juistheid van die beslissing. Zonder jullie steun was het me niet gelukt.

Lieve Marije, Aylin en Semih. Het is jullie onvoorwaardelijke liefde die me elke dag weer het 
gevoel van thuiskomen geeft. Jullie zijn mijn alles.


