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AbOuT THE AuTHOR

Christiaan Veerman was born and raised in the town of Volendam. Here, he attended 
pre-university training at the Don Bosco College, which he completed cum laude in 2005 
(profile: Nature and Technique). In the same year, he started studying medicine at the 
University of Amsterdam. During his second year, he was introduced into the basic and 
clinical electrophysiology through the module “Van Gen tot Genezing”. Being intrigued 
by this field of research, he started to conduct research under supervision of dr. Hanno 
Tan at the department of Experimental Cardiology at the Academic Medical Center 
(AMC) in Amsterdam, studying the effects of the antidepressant fluoxetine on rectify-
ing potassium currents in relation to the Long QT syndrome. In 2010, he graduated for 
his Master’s degree cum laude. After obtaining his Medical Doctor’s degree in 2012, 
he started his PhD under supervision of prof. dr. Connie Bezzina, prof. dr. Arthur Wilde 
and dr. Arie Verkerk, focusing on inherited arrhythmia syndromes in human induced 
pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. The results of this work are presented in 
this thesis. He currently works as a physician at the department of Internal Medicine in 
Tergooi hospital in Hilversum.
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DAnkwOORD

Uiteraard zijn de resultaten in dit proefschrift niet zonder de hulp en steun van een 
groot aantal mensen tot stand gekomen. Met het risico enkelen hier te vergeten, wil ik 
een aantal hier in het bijzonder bedanken. 

Allereerst bedank ik mijn promotoren prof. dr. Connie Bezzina en prof. dr. Arthur Wilde 
en co-promoter dr. Arie Verkerk. Beste Connie, bedankt voor de mogelijkheid die je me 
gegeven hebt te promoveren in jouw groep en voor de begeleiding daarin. De totstand-
koming van dit proefschrift is voor een heel groot gedeelte aan jou te danken. Ik waar-
deer je pragmatische aanpak, je oprechtheid en het feit dat jouw deur altijd open stond. 
Het is mooi om te zien hoe je wetenschappelijk resultaten tot een hoog niveau brengt, 
ook in de artikelen van dit proefschrift. Met bewondering heb ik je schrijfkunsten van 
dichtbij meegemaakt tijdens onze gezamenlijke schrijfsessies. Ik heb veel respect voor 
de wijze waarop je zo’n grote en gevarieerde onderzoeksgroep leidt en daarbij genoeg 
aandacht weet te geven aan AIOs zoals ik. Dank ook voor je gastvrijheid tijdens de bbq-
avonden bij jou thuis! 

Beste Arthur, ik vind het een eer om onder jouw supervisie te promoveren. Bedankt 
dat je altijd tijd voor me vrij wilde maken. Met verbazing en verwondering heb ik de 
hoogte van de stapels papier op je bureau aanschouwd; waarschijnlijk een afspiegeling 
van hoeveel werk je verricht. Ook bedankt voor je hulp bij de vervolgstappen in mijn 
verdere carrière. 

Beste Arie, bedankt dat je aan mij dacht toen deze AIO-positie vrijkwam. Met genoegen 
denk ik terug aan onze nauwe samenwerking en de vele uren in het patchclamp lab 
(ondanks de soms wat matige muziek). Dank ook voor je geduld en hulp als er weer eens 
een technisch probleem met de opstelling was. Je hebt me zoveel geleerd dat zelfs ik 
het uiteindelijk (soms) kon oplossen. Fijn dat ik ook altijd langs kon komen om dingen 
te bespreken. 

Ik dank ook de leden van de promotiecommissie prof. dr. J.H. Ravesloot, prof. dr. R.J.A. 
Wanders, prof. dr. A. Zaza, dr. C.A. Remme, dr. J.R. De Groot en prof. dr. P.C.J.J. Passier 
voor hun bereidheid mijn proefschrift te bestuderen en te opponeren tijdens mijn 
verdediging. Dear Professor Zaza, it is a great honor that you are willing to participate 
in the doctorate committee. I’m looking forward to our debate. Beste Carol-Ann, dank 
voor de samenwerking de afgelopen 5 jaar in met name het Hey2 project. Uiteindelijk 
heeft het tot een prachtig resultaat geleid. Tevens bedankt voor het deelnemen in de 
promotiecommissie. 
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Dankwoord

Verder wil ik mijn paranimfen Vincent Portero en Enno Veerman bedanken. Dear Vin-
cent, on a scale from 0 to 10 I am 8.3 glad that you are my paranimph. I will never forget 
the lunchbreak (with tosties you paid), ‘coffee-outside’, the Key & Peele scetches, the 
conferences together (including the hotel you chose) and the time spent outside the 
lab. Let’s keep on doing that. It’s a pity I will eventually (probably) lose at ResearchGate. 
Well played, indeed...

Beste Enno, als broer ben ik trots dat je mijn paranimf bent. Voor het geval ik vragen krijg 
over Markov modellen (en die zijn er!) kan ik jouw hulp goed gebruiken. 

A great part of the results in this thesis would not be possible without the contribution 
of dr. Isabella Mengarelli. Dear Isabella, I think it is quite certain that without your arrival 
to Amsterdam this thesis would look a lot different. When you arrived, we were still figur-
ing out how to create cardiomyocytes from hiPSCs, but due to your efforts we ended 
up with a smoothly running hiPSC-lab, for which you deserve many credits. I am very 
grateful for all the work you have done and your help in all these projects. 

Mijn dank gaat uit naar de overige collega’s van Connie’s groep: Elisabeth, dank voor 
je hulp en voor het feit dat ik je altijd mocht storen voor moleculaire zaken; Leander, 
Rianne en Mischa, dank voor de PCRs en genotyperingen; Diane en Shirley, heel veel 
dank voor het kweken van de cellen (zelfs in de weekenden, waarvoor hulde); Svitlana, 
Yuka, Lucia, Mathilde, Annalisa, Simona, Maaike, Michiel, Krystien, Doris, Najim, Alexa, 
Roos, Julien, Rafik, Marieke en Gerard bedankt voor de steun en de gezelligheid tijdens 
koffie, borrels en congressen. Mathilde, thanks for the dinner at your home. I am amazed 
by your talent in both science and cooking. Svitlana, good luck with finalizing your PhD. 
Almost there! Gerard (hey Geerard), succes met je verdere PhD. Rafik, thanks for your 
great contribution in the Hey2 project, which definitely brought it to another level. 

Verder bedank ik de collega’s van de afdeling fysiologie dr. Ronald Wilders, dr. Antoni 
van Ginniken, dr. Bas Boukens, Berend de Jonge en Jan Zegers. Beste Ronald, eigenlijk 
heb jij me in het 2e jaar van mijn geneeskundestudie in de wereld van de elektrofysiolo-
gie geïntroduceerd. Fijn dat je deur altijd openstond voor vragen, discussies en advies. 
Antoni, bedankt dat je altijd bereid was me te helpen met technische problemen met 
de patchclamp setup. Berend, bedankt voor het isoleren van de muizencellen. Bas, dank 
voor de discussies en inzichten over transmuraliteit, Brugada Syndroom en Indesign. 

Dr. Hanno Tan, al enkele jaren voor mijn promotieonderzoek bood je me de mogelijk-
heid onderzoek te doen, waardoor mijn eerste stappen in de cellulaire elektrofysiologie 
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gezet werden. Heel veel dank daarvoor. Ook dank ik je voor je bijdrage in het onderzoek 
naar hiPSCs van mutatie-negatieve Brugada syndroom patiënten.

Daarnaast gaat mijn dank uit naar dr. Ruben Coronel en dr. Tobias Opthof. Beste Ruben, 
bedankt voor de uitleg in de hardcore elektrofysiologie. Tijdens de verschillende Journal 
Clubs heb ik veel van je mogen leren. Tobias, bedankt voor de goede gesprekken die we 
hadden.  

Prof dr. Yigal Pinto, prof dr. Vincent Christoffels, dr. Maurice van den Hoff en dr. Jan Ruijter 
dank ik voor de constructieve feedback tijdens progress reports en andere besprekin-
gen. Ik dank de overige collega’s van afdeling Experimentele Cardiologie en de afdeling 
Anatomie en Embryologie voor het goede gezelschap binnen en buiten werktijden. 

I also thank George Kosmidis, my fellow Rembrandt AIO from Leiden. George, we started 
and ended our PhD almost exactly at the same time. Thanks for the nice and fruitful 
collaboration. Good luck with your thesis defense and the next steps in your career. 

Margreet de Bruin dank ik voor alle administratieve hulp bij het afronden van het proef-
schrift, waardoor deze fase toch een hoop minder stressvol is dan wanneer ik dit zelf had 
moeten doen. 

Zonder de vele kopjes koffie met Marc Tol en Tom Kemper was dit eveneens niet gelukt. 
Dank daarvoor. Johan de Wit, bedankt voor het bij elkaar zetten van de verschillende 
hoofdstukken tot een proefschrift (tot diep in de nacht, respect!). 

Verder was dit niet gelukt zonder de steun van mijn familie en vrienden. Ik bedank mijn 
ouders Enno en Greetje en mijn schoonouders Piet en Jeanet voor hun onvoorwaarde-
lijke steun en interesse. Lieve Lianne, bedankt voor alles. 






