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DANKWOORD

Mijn promotietraject zit erop, het boekje is af. Bij het schrijven van dit proefschrift ben ik geholpen 
en gesteund door velen. Hen wil ik graag bedanken. Ten eerste natuurlijk de patiënten met een 
aangeboren hartafwijking. Jullie hebben het geduld opgebracht om een lange vragenlijst in te 
vullen. Tot twee keer toe zelfs. Heel hartelijk bedankt daarvoor!

Er is heel wat mankracht nodig om de vragenlijsten bij alle patiënten te krijgen, daarom veel dank 
aan alle secretariële en administratieve medewerkers van de afdeling cardiologie van het AMC, 
UMCG, LUMC, UMCU, UMC St Radboud, TweeSteden ziekenhuis, St. Antonius ziekenhuis en Orbis 
Medisch Centrum. In het bijzonder wil ik Enno van der Velde en Maurice Langemeijer bedanken 
voor het aanleveren van de databestanden. Lia, Irene en Sylvia – alias de ‘CONCOR-dames’ bedankt 
voor jullie hulp. Mijn stagiaires Amrah, Donija en Miriam bedankt voor jullie hulp bij het invoeren 
van de data en de analyses. 

Natuurlijk wil ik mijn promotores bedanken voor hun begeleiding. Prof.dr. B.J.M. Mulder, beste 
Barbara, jouw gedrevenheid, omvangrijke netwerk, snelle feedback en focus op de ‘main message’, 
hebben er mede toe geleid dat dit boekje hier ligt. Dank daarvoor. Prof.dr. M.A.G. Sprangers, beste 
Mirjam, van jouw nauwkeurige en systematische feedback en feilloos gevoel voor taal heb ik 
enorm veel geleerd. Veel dank. 

Graag bedank ik de leden van de leescommissie: prof.dr. N.K. Aaronson, prof.dr. J.C.J.M. de Haes, 
prof.dr. N.A. Blom, prof.dr. J.K.L. Denollet, prof.dr. A.H. Zwinderman en prof.dr. P. Moons. Beste 
Philip Moons, u wil ik in het bijzonder bedanken voor de prettige samenwerking tijdens mijn 
internship aan de KU Leuven.

De volgende medisch specialisten wil ik bedanken voor hun ondersteuning op klinisch vlak: dr. 
Maarten Groenink, dr. Berto Bouma, prof.dr. Bas de Mol, Ronald Zwart, Tonny Veelenturf, prof.
dr. Ron van Noorden, dr. Lodewijk Wagenaar en in het bijzonder dr. Eddy Wierenga. Mijn cardio-
collega’s: Paul, Zeliha, Jeroen, Michiel, Carla, Klaartje, Mark, Ali, Piet, Teun, Romy, Alexander, 
Maayke en Annelieke wil ik natuurlijk ook bedanken voor de koffiemomenten en klinisch inzicht. 
Dr. Teodora Radonic, beste T, ik vond het erg leuk om met jou samen te mogen werken aan ons 
‘GeneQoL’ artikel. Brainstormen en twee vakgebieden samensmelten in een artikel was een 
leerzame en gezellige ervaring.

Alle MP-collega’s bedankt voor een fijne werkplek. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder 
bedanken: Pythia en Ellen – voor de inhoudelijke begeleiding; Belinda – for your statistical help 
and the chats when everyone was gone for the day; Oda en Sanna – voor de gezelligheid tijdens 
ons congres in Londen; Francis en Jolande – voor al jullie hulp bij het versturen van de vragenlijsten 
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en meer; Deborah, Marc, Sorien, Kirsten, Anne, Inge en Marij – voor de gezelligheid tijdens de 
lunches en etentjes; Marij – voor je kennis van de Nederlandse taal en Jane – voor de creativiteit 
bij het brainstormen over de titel van dit boekje. Bovenal wil ik Elsbeth en Marion bedanken voor 
hun betrokkenheid en bemoedigende woorden, zowel tijdens jullie aanwezigheid als jullie verblijf 
in het buitenland. Jammer dat jullie niet bij mijn verdediging kunnen zijn, maar ik weet dat er 
ook in Brazilië en Tanzania aan me wordt gedacht. Roomie – Eveline, jij weet als geen ander de 
gezelligheid en spirit te bewaren wanneer er iets tegenzit. Ik zal de cappuccino-momentjes missen. 
Op naar veel gezellige etentjes zodat we onze vriendschap buiten MP ook kunnen voortzetten. 
Dank dat je mijn paranimf wilt zijn. 

Graag bedank ik ook de mensen met wie ik niet direct heb samengewerkt aan dit proefschrift, 
maar die wel de voorwaarden en inspiratie hebben geboden om dit werk te kunnen uitvoeren. Joke 
jij bent verantwoordelijk geweest voor de randvoorwaarde om dit traject te kunnen doorlopen. 
Het Theresia Lyceum vormde de warme en vertrouwde basis. Bovengemiddeld is jullie norm, niet 
alleen in cijfers, maar meer nog in begeleiding en het bieden van mogelijkheden. De Universiteit 
van Tilburg is de grondlegger voor mijn interesse in de wetenschap. 

Lieve vrienden en familie, ik heb jullie de afgelopen vier jaar minder vaak gezien dan ik graag zou 
willen. Bedankt voor jullie geduld en de afleiding die ik af en toe zo nodig had. Stefan, op naar 
nog meer gezellige etentjes in Utrecht of elders. Yvette, jij kunt alles: promoveren, een gezin, 
verhuizing en altijd tijd voor een koffiemomentje. Fijn dat jij mijn paranimf bent. Lieve Noort, jij 
bent mijn allerliefste en meest bijzondere vriendinnetje. Altijd weet je het juiste te zeggen en te 
doen. 

Lieve Nad, kleine/grote zus. Wat kunnen twee zusjes verschillend en toch hetzelfde zijn. Jouw 
spontaniteit, enthousiasme en onbevangenheid bewonder ik enorm. Bedankt voor je lieve sms’jes 
en kaartjes om me erdoorheen te slepen.

Lieve Ad, dat liefde door de maag gaat is voor jou een feit. Wanneer we in de weekeinden langs 
kwamen stond er altijd wel iets lekkers op het vuur en een verse appeltaart in de oven. 

Lieve mama, zonder jou zou ik nooit zo ver zijn gekomen. Altijd weet je me te motiveren en niets 
is je te veel. Door jouw mooie persoonlijkheid, ben ik wie ik ben. 

Allerliefste Koen, thuiskomen doe ik bij jou, door je liefde, rust, geduld en humor. Ik kijk ontzettend 
uit naar ons leven samen. Jij maakt mij intens gelukkig, ik hou van je.

Dounya


