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DANKWOORD
DANKWOORD



Dankwoord 

Een proefschrift schrijven doe je niet alleen. Velen hebben mij geholpen bij het tot 

stand komen ervan, in het bijzonder de deelnemende patiënten met een 

systemisch rechter hartkamer. Zonder de medewerking van deze bijzondere groep 

patiënten was het niet mogelijk geweest dit proefschrift te schrijven. Ik ben ze 

daarvoor zeer erkentelijk. 

 

Grote dank gaat uit naar mijn promotor, prof.dr. Barbara J.M. Mulder. Beste 

Barbara, ik heb onvoorstelbaar veel van je geleerd. Op zakelijk vlak zijn jouw snelle 

en efficiënte manier van werken bewonderenswaardig en inspirerend. Op menselijk 

vlak zorgden jouw interesse, humor en verhalen voor een ontspannen en plezierige 

werksfeer. 

 

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn co-promotor, dr. Berto. J. Bouma. Beste 

Berto, jouw commentaar op mijn stukken dreef mij soms tot wanhoop (niet wéér 

dat echo-stuk). Echter, jouw ontnuchterende humor en constructieve bijdrages 

maken je tot een geweldige co-promotor. 

 

De overige leden van mijn promotiecommissie, prof.dr. B.A.J.M. de Mol, prof.dr. 

J.G.P. Tijssen, prof.dr. R.J. de Winter, prof.dr. M.G. Hazekamp, prof.dr. N.A. Blom, 

prof.dr. D.J. van Veldhuisen en prof.dr. W. Budts, wil ik hartelijk bedanken voor 

het beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid zitting te nemen in mijn 

promotiecommissie. 

 

Lieve Mariëlle en Jeroen. Wat heb ik een goede tijd met jullie gehad! Als je meer 

dan 40 uur per week praktisch bij elkaar op schoot zit, krijg je een bijzondere 

band. Je verliest een hoop gêne en decorum; je ziet elkaar immers ook als er weer 

een stuk is afgewezen, je slecht geslapen hebt, de computer is vastgelopen of als 

je nóg een MEC-aanvraag moet schrijven. Maar, veel belangrijker, je krijgt een 

bijna broederlijke/zusterlijke band. Zonder jullie had ik nooit zo ontzettend veel 



gelachen, hadden een hoop ‘problemen’ onoverkomelijk geleken, waren de 

congressen een stuk minder gezellig geweest en had ik niet met zoveel plezier 

teruggekeken op deze promotie. Ik vind het fantastisch dat jullie voor altijd mijn 

collega’s zullen zijn en dat jullie op deze belangrijke dag mijn paranymfen willen 

zijn.  

 

Uiteraard is onderzoek binnen de congenitale cardiologie helemaal onmogelijk 

zonder de hulp van de ‘eigen’ congenitaal cardiologen. Beste Maarten, Thelma, 

Rada en Lodewijk, het was een mij een groot genoegen met jullie samen te 

werken. En natuurlijk mijn eigen congenitale collega’s: Zeliha “dit zijn mijn 

toppers!” Koyak, Paul “hoe is het mèt me?!” Luijendijk, Gijs-Jan “Gilles, hoe is de 

sfeer?” Mackaij, Piet “Amstelveen is best dichtbij” de Witte, Klaartje “u máákt ook 

veel mee!” van Engelen, Teodora “moet ik nu een Euro betalen?” Radonic, Dounya 

“kunnen jullie dit even indexeren?” Schoormans en de Utrecht/Amsterdam-dames 

Carianne en Carla. Teun en Marc, veel succes; ’t wordt steeds leuker. De 

congenitale onderzoekers in den lande mag ik zeker niet overslaan. Ali, zonder jou 

was ik voor altijd in het ongewisse gebleven over de emotionele achtbaan die “de 

zwangere vrouw” heet. Roderick, voor de bezoekjes aan jou heb ik met plezier 

mijn garderobe uitgebreid. Beiden, en Saskia, hartelijk dank voor het inplannen, 

verzetten en nog eens verzetten van de vele afspraken. 

 

Een aparte alinea voor de CONCOR-dames, Lia, Irene en Sylvia. Jullie maken ons 

onderzoek mogelijk, niet alleen door de inclusie van (>12.000) patiënten, maar 

vooral door jullie (letterlijk en figuurlijk) warme kamer, jullie goede gevoel voor 

humor en jullie relativeringsvermogen.  

 

De congenitale cardiologie is een relatief klein vakgebied. Hulp van congenitaal 

cardiologen uit de andere academische ziekenhuizen in Nederland is onontbeerlijk. 

Met veel plezier heb ik samengewerkt met dr. Arie van Dijk (UMC St. Radboud in 

Nijmegen), dr. Els Pieper (UMC Groningen), prof.dr. Jolien Roos-Hesselink 



(ErasmusMC Rotterdam), dr. Hubert Vliegen (Leids UMC) en dr. Gertjan Sieswerda 

(UMC Utrecht). 

 

Mijn fantastische studenten! Flip en “Team Winter”, Sabina, Claire en Leonie. Jullie 

hebben een belangrijke bijdrage aan dit proefschrift geleverd, waarvoor ik jullie wil 

bedanken. Het was erg leuk om met jullie samen te werken.  

 

De afdeling cardiologie is rijkelijk bedeeld met leuke groep onderzoekers. Ondanks 

de verschillende vakgebieden zijn wij één team, waarvan ik met veel plezier deel 

uitmaakte. Alexander, Jacobijne, Marcel, Maurice, Krischan, Pieter, Miranda, Jonas, 

Ivo, Niels, Anja, Ronak, Annemarie, Margo, Joost, Wichert, Ze-Yie, Nan, Peter, 

Bimmer, Christian, Wouter, Pieter, Sebastiaan, Imke en Harald bedankt! 

 

Beste Anita, Regina en Lieve. Als geen ander weten jullie hoeveel geregel een 

promotie oplevert. Zonder jullie hulp en ondersteuning had ik het niet gered. 

 

Onderzoek op de afdeling congenitale cardiologie is niet mogelijk zonder de hulp 

van de echo-laboranten, in het bijzonder Rianne. Dank voor jullie samenwerking, 

jullie initiatieven, jullie goede ideeën en jullie geduld. Ook de medewerkers van de 

afdeling longfunctie hebben veel gedaan voor mij en mijn patiënten. Mart, ik vond 

het heel prettig om met je samen te werken en stukken te schrijven. Veel succes in 

het OLVG. Maria, hartelijk dank dat je zo nu en dan met mij de inspanningstesten 

wilde doen. 

 

De dames en heer van de polikliniek, met in het bijzonder Rena, Gomptie, Sofia en 

Milenko. Het inplannen van afspraken is een puzzel, waarvan maar weinigen de 

oplossing kennen. Dank voor jullie inzet! 

 



Met veel plezier heb ik gewerkt voor het ICIN. Het is prettig om een goede 

werkgever te hebben, waar de lijnen kort zijn en de mensen hartelijk en 

behulpzaam. Mijn dank daarvoor. 

 

Uiteraard ook veel dank aan al mijn dierbare vrienden, voor wie ik de afgelopen 

periode veel te weinig tijd heb gehad. Jullie zorgen voor een perfecte balans 

tussen mijn leven in en mijn leven buiten het ziekenhuis. Speciale dank voor 

Chrissie, zonder wiens creatieve brein mijn boekje nooit zo mooi was geworden. 

 

Lieve Joop, Aggie, Veronica, Matthijs en Clara, bedankt voor jullie interesse. Het is 

zover, mijn proefschrift is afgerond. 

 

Lieve oma. Ik vind het een voorrecht om u nog altijd in mijn leven te hebben en 

vind het fantastisch dat u er op deze belangrijke dag bij kunt zijn. 

 

Lieve Ronald, mijn broertje en beste vriend. Een proefschrift schrijven doe je 

voornamelijk alleen, maar zonder jouw humor, relativeringsvermogen en heerlijke 

eten zou het me een stuk zwaarder zijn gevallen. Ik ben er trots op dat ik jouw 

broer ben. Lieve Daisy, een betere schooonzus had ik me niet kunnen wensen. 

 

Het meest dankbaar ben ik mijn ouders. Lieve pap en mam, dank voor jullie 

grenzeloze liefde en eindeloze vertrouwen. Jullie hebben mij geleerd te geloven in 

mezelf, door te zetten en te groeien. Zonder jullie was ik nooit dokter geworden, 

laat staan doctor. Maar belangrijker, jullie hebben mij geleerd te genieten van het 

leven, te lachen, lief te hebben en gelukkig te zijn. Ik hou van jullie.  

 

Lieve Stein. Jij weet als geen ander dat promoveren leuk, maar ook uiterst 

frustrerend kan zijn. Dank voor al je hulp, je luisterend oor, je geduld en vooral 

voor je liefde. Dat laatste is geheel wederzijds. 

 




