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Mijn vrienden en familie. Zonder iemand te kort te doen: allemaal bedankt. Speciale dank nog voor 
mijn paranimfen: Kees-Jan en Anne-Fleur. Bedankt voor jullie steun en hulp bij de voorbereidingen 
voor de verdediging van dit proefschrift. Soms zijn het de kleine dingetjes die helpen, dus dank voor 
het luisterende oor en de koppen thee.

Als laatste Kees en Ina, pap en mam. Zonder jullie stimulatie, vertrouwen, hulp en steun zou ik niet 
de persoon zijn die ik ben geworden. Hiervoor mijn dank.

Dankwoord

In de afgelopen jaren hebben verschillende mensen met raad, daad of steun bijgedragen aan de 
realisatie van dit proefschrift. Mijn dank aan jullie allen. 
De volgende mensen wil ik in het bijzonder danken en noemen. 

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn co-promotor Dr. Scholten. Beste Marcoen, bedankt voor het 
vertrouwen en de vrijheid die je me hebt gegeven om dit proefschrift vorm te geven. Dankzij deze 
instelling heb je me de ruimte gegeven om binnen mijn onderzoek ook af en toe een zijstapje te 
maken om daarna weer terug te komen op de hoofdlijn.

Grote dank eveneens aan mijn promotor Prof. Dr. Wilde en mijn tweede co-promotor Dr. van Dessel. 
Beste Arthur en Pascal, meerdere malen ben ik vanuit Enschede naar het AMC gekomen om zaken te 
bespreken. Ondanks de lange reis was het iedere keer de tijd waard. Bedankt voor de inzichten die 
jullie me hebben gegeven en de vragen die jullie me hebben gesteld om scherp te blijven.

De leden van mijn promotiecommissie, Prof. Dr. Ir. de Bakker, Prof. Dr. von Birgelen, Prof. Dr. van 
Hemel, Prof. Dr. Peters en Prof. Dr. Tijssen dank ik voor de beoordeling van dit proefschrift.

De coauteurs van de artikelen in dit proefschrift dank ik voor hun waardevolle bijdrage.

De opleidingsgroep Cardiologie uit het Medisch Spectrum Twente onder leiding van Dr. Verhorst wil 
ik bedanken voor de mogelijkheid die mij is gegeven om mijn opleiding tot cardioloog te combineren 
met dit promotieonderzoek. 
Het was niet altijd makkelijk, een dag heeft maar 24 uur, maar een oplossing was altijd te vinden. 
Tevens dank aan alle mensen die mij tijdens mijn vooropleiding hebben begeleid en die mij de ruimte 
hebben gegeven als ik een afspraak in Amsterdam had.

Mijn (oud-)collegae, zowel op de onderzoekskamer als op de klinische werkvloer wil ik bedanken 
voor hun steun en gezelligheid.

De pacemaker/ICD-technici, dank dat jullie altijd voor mij klaar stonden als ik weer een vraag of 
verzoek voor jullie had. Jullie medewerking was erg waardevol.
De medewerkers van de hartcatherisatie en de hartfunctieafdeling; meerdere malen duurden 
procedures langer of moesten er extra metingen worden gedaan, dank voor jullie tijd en 
gezelligheid.

De patiënten, die toestemming hebben gegeven voor inclusie in de Twente ICD Cohort studie. Zonder 
jullie geen data. Mijn dank hiervoor.


