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Dankwoord
Dit proefschrift is tot stand gekomen door de hulp van velen. Enkele personen wil ik daarbij in 
het bijzonder bedanken. Allereerst gaat mijn dank uit naar de patiënten die deelnamen aan de 
onderzoeken. Patiënten met, maar ook zonder klachten, waren bereid zich voor het weten-
schappelijk onderzoek in te zetten en daar ben ik ze zeer erkentelijk voor.

Mijn promotor prof. dr. B.J.M. Mulder ben ik zeer veel dank verschuldigd. Beste Barbara, het 
is bewonderenswaardig met welk enthousiasme je nieuwe projecten start en hoe lopende 
projecten worden uitgewerkt tot een succes. Dank voor het vertrouwen en de kansen die je 
me hebt gegeven. De samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren. 

De inspanningen van dr. B.J. Bouma zijn van grote invloed geweest op dit proefschrift. Beste 
Berto, je ongekende hulpvaardigheid, kennis en humor resulteerden in een waardevolle 
samenwerking. Ondanks je drukke agenda was er altijd ruimte voor overleg en daar ben ik je 
zeer dankbaar voor. 

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. R.J. de Winter, prof. dr. A.H. Zwinderman, prof. 
dr. N. A. Blom, prof. dr. M.G. Hazekamp, prof. dr. W. Budts en dr. H.W. Vliegen wil ik bedanken 
voor het beoordelen van mijn proefschrift en voor de bereidheid om zitting te nemen in mijn 
promotiecommissie.

De samenwerking met de congenitaal cardiologen, cardiothoracaal  chirurgen en intensivisten 
heb ik als zeer plezierig ervaren. In het bijzonder wil ik  dr. Dave Koolbergen, dr. Matthijs 
Boekholdt, dr. Ad Backx, dr. Wim Lagrand en dr. Maarten Groenink bedanken. Uit de andere 
academische ziekenhuizen in Nederland bedank ik graag dr. Arie van Dijk (UMC Nijmegen), 
dr. Joost van Melle (UMC Groningen), dr. Els Pieper (UMC Groningen), prof. dr. Rolf Berger 
(UMC Groningen), dr. Elke Hoendermis (UMC Groningen), dr. Gert Jan Sieswerda (UMC 
Utrecht), dr. Folkert Meijboom (UMC Utrecht) en dr. Thelma Konings (VU medisch centrum). 
De co-auteurs van de hoofdstukken in dit proefschrift wil ik bedanken voor hun expertise bij 
het beoordelen van de manuscripten. 

Ik ben blij dat ik onderdeel kon zijn van de gezellige groep arts onderzoekers congenitale 
cardiologie. Allereerst wil ik mijn voorganger Jeroen bedanken voor de goede samenwerking 
en leuke inwerkperiode in het eerste half jaar. Mariëlle, Michiel, Teodora, Klaartje, Dounya en 
Carla, jullie gingen mij voor met succes. Piet, jouw boxen op de kamer zorgden op vrijdag-
middag voor een goede start van het weekend. Teun, met nagenoeg een gelijke start van 
onze promotie hebben we als kamergenoten vele uren samen versleten op 2 m2. Er was al 
snel een goede balans tussen werk en ontspanning. Met het koppel Paul en Zeliha heb ik 
ontzettend veel lol gehad, wat een tijd. Alexander, Romy, Maayke en Jouke wil ik bedank-
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en voor de mooie en ontspannende momenten, in de koffiekamer en aan de bar. Ilja en  
Josephine wil ik veel succes wensen op de prachtige B2-217 kamer, de congenitale cardi-
ologie is een mooi vakgebied. Ali (UMC Groningen), Ymkje (UMC Groningen), Marlies (UMC 
Groningen) en Mieke (UMC Utrecht) als externe collega’s ook dank voor de goede samenwerking. 

De fijne collega’s op de afdeling cardiologie hebben in grote mate bijgedragen aan een mooie 
periode. In het bijzonder bedank ik Susan, Marcel, Maurice, Joost, Krischan, Carlijne, Niels, 
Pieter, Bimmer, Anja, Ronak, Annemarie, Margo, Wichert, Ze-Yie, Peter, Christian, Harald, 
Loes, Pier, Sebastien, Geert, Tim, Maik, Judith, Veronique, Kirsten, Wouter K, Wouter B, Lou-
ise, Dagmar, Madelon. Esther, Ling, Martijn, Ties, Fleur, Joeri, Mariëlla, Sangeetha, Robin, 
Michiel, Ralf, Soha en Yuka. Varen we van de zomer weer een keer door de grachten? Met 
licht.

De CONCOR verpleegkundigen wil ik bedanken voor de fijne samenwerking en hulp. Sylvia, 
Lia en Irene, jullie kamer is door de gezelligheid een fijne plek geweest om lopende zaken 
te bespreken. Daarbij ben ik Sylvia veel dank verschuldigd bij de hulp met het inplannen van 
patiënten afspraken en het verwerken van vragenlijsten. Wybo en Maurice wil ik bedanken 
voor de ICT ondersteuning. 

Anita, Regina, Lieve en Piety wil ik graag bedanken voor alle hulp en ondersteuning. 
De echolaboranten wil ik bedanken voor hun expertise en flexibiliteit. In het bijzonder wil ik 
Rianne bedanken voor alle uitleg en extra analyses, van ingewikkelde Fontan circulaties tot 
‘state of the art’ PAH metingen. De samenwerking was erg plezierig. 

De inzet van enthousiaste geneeskunde studenten heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 
dit proefschrift. Pauline, Charlotte, Jeroen en Anna Geke bedankt voor jullie toewijding. 

Het I.C.I.N. heb ik als een prettige werkgever ervaren. Dank voor alle mogelijkheden en 
ondersteuning tijdens mijn promotietraject. In het bijzonder ben ik blij dat ik een bijdrage 
mocht leveren aan de organisatie van het lustrum in het Nieuwe DeLaMar.  Erg leerzaam!

Mijn vrienden wil ik bedanken voor alle mooie momenten. Na een drukke week was het fijn 
om ´s avonds en in het weekend te ontspannen. De humor en relativering van de MvM is 
ongekend, door een kleurrijke samenstelling van interessante individuen. Daarnaast wil ik 
graag de helden van zwaar ´05 noemen. Onze gezamenlijke sloep is een goede manier om 
verbonden te blijven. 

Beste  Jeroen, als goede vriend ben ik blij dat je mijn paranimf bent. Als oud huisgenoten leek 
wonen op de Rijnstraat vaak op een vakantie. Als HoBee Jo en Dj contest hebben we samen 
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in de hoogtijdagen mooie back-to-back gigs gegeven. Terwijl Klapsandwich met pensioen is 
gegaan, draaien wij onze hand niet om voor een gelegenheidsoptreden. 

Lieve Annelieke, als kamergenoten op B2-217 en als ‘partners in crime’ op hetzelfde  
promotieonderwerp hebben we dagelijks samengewerkt. Op den duur kon je uit mijn blik 
de grappen aflezen, en begon je al te lachen voor ik nog maar een woord had gezegd. Bij  
uitdiensttreding was het ook wel even afkicken. Ik ben blij met onze waardevolle vriendschap 
en ben je ontzettend dankbaar dat je mijn paranimf bent.

Beste Remy, je bent een geweldige broer die de wildste zeeën trotseert. Ik kijk uit naar het 
moment dat je ook in de Randstad woont, zodat we elkaar weer vaker zien. Lieve Marlot, ik 
ben enorm blij dat je mijn kleine zusje bent. Je staat altijd voor iedereen klaar en bent de initiator 
van leuke activiteiten. Jouw creativiteit maakt je tot een fijn mens. 

Het meest dankbaar ben ik mijn ouders. Lieve Wichert en Hanneke, dank voor jullie gren-
zeloze liefde en zorgzaamheid. Jullie staan altijd voor de kinderen klaar en schieten waar 
mogelijk onmiddellijk te hulp. Door jullie heb ik een prettige en onbezorgde jeugd gehad aan 
de Zeeuwse kust. Van jullie heb ik geleerd om te genieten van het leven. De voorliefde voor  
muziek is met de paplepel ingegoten, en de laatste jaren hebben we mooie (culinaire) uitstapjes. 
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