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Het afronden van dit project is niet altijd even makkelijk geweest, en de totstandkoming 
van dit boekje is niet alleen aan mijn eigen doorzettingsvermogen te danken, maar ook 
zeker aan familie, vrienden en collega’s. In dit hoofdstuk wil ik graag gebruik maken van 
de mogelijkheid een aantal mensen persoonlijk te bedanken.

Jos, we hebben samen heel wat uren achter jouw pc gezeten om nauwgezet door de 
data te gaan. Tussendoor kwam je vaak met verhalen over wat je mee had gemaakt op 
je boot, een van je grote passies. Maar ook een goede discussie over de interpretatie 
van de data ging je niet uit de weg. Je creativiteit bood hierbij vaak een oplossing. Als 
ik even niet meer wist hoe ik verder moest, had je vaak toch weer een idee, met als 
eindresultaat een aantal mooie publicaties in dit proefschrift.

Maria, jouw wetenschappelijke kennis is onontbeerlijk geweest voor dit proefschrift. Je 
kritische blik op de data en het schrijven van abstracts en papers hebben de artikelen in 
dit proefschrift absoluut naar een hoger niveau getild.

Jan, bedankt voor de vele pragmatische oplossingen die je telkens weer wist te vinden. 
De samenwerking met jou heb ik als zeer plezierig ervaren, welke vaak gepaard ging 
met een gezonde dosis humor. De metingen in het cathlab waren altijd een welkome 
onderbreking van de dagelijkse werkzaamheden.

Tim, hoe kan ik je bedanken…
Voor het slaan van de broodnodige brug tussen “beneden” en “boven” en je hulp bij het 
schrijven van menig artikel. Je enthousiasme en passie voor het vak heeft mij menigmaal 
de motivatie terug gegeven om door te gaan. Maar niet alleen dit enthousiasme heeft 
me geïnspireerd, zeker ook je vakinhoudelijke kennis; er is niemand die ik ken die meer 
in de literatuur zit dan jij. Ik ben er van overtuigd dat deze drive en je kennis op het 
gebied van de intracoronaire hemodynamica je tot een goede interventiecardioloog 
zullen maken. De eerste stap is hiertoe reeds gezet met het bemachtigen van een 
opleidingsplaats in het AMC, en als je het mij vraagt is die zeker verdiend.

Monique, vrijwel meteen na je intrek in ons “meidenkantoor” klikte het. Je humor, je 
kijk op het leven en het sportieve en ondernemende karakter waren eigenschappen 
waar ik mij goed in herkende. Wat mij betreft een vriendschap die we ook buiten het 
AMC voort zullen zetten. Daarnaast had je altijd tijd om even naar een abstract te kijken, 
even te sparren over data analyse, maar zeker ook om even bij te kletsen of te ventileren 
over de soms wonderlijke gebeurtenissen om ons heen. Last but not least, dank dat je 
de taak als paranimf op je wilde nemen.

Nazanine, thank you for being the sun in our room! Your positivism is inspiring, you 
always seem to look at the bright side, and I’ll miss your smile and giggling at the 
hallway☺. There is one specific statement of you I always kept in my mind: “one 
negative, two positive”. I’ll take that message home, because it certainly worked!

Dankwoord

Dankwoord
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Cristina, as roommates we once made a joke: you’ll learn me Italian, I’ll learn you Dutch. 
I remember the yellow stickers with the Italian and Dutch word of specific items all 
around in our office. Unfortunately I did not put enough effort into it; the sentence 
“Ci vediamo a domain” (“I’ll see you tomorrow”) and the word “soridi” (“smile”) is all I 
remember... which is a pitty, I could certainly have benefit from it in Milan for my new 
job… Anyway, many thanks for always being welcome to discuss (work related) matters. 
I wish you all the luck with finalizing your thesis, I’m positive it will be good.

Pepijn, als digibeet ben je mijn ware held geweest. Volgens mij moest je er altijd erg om 
lachen als ik weer met een in jouw ogen simple ICT vraag aan kwam zetten. Dankzij mijn 
“inburgeringscursus smartphone” bij jou ben ik nu in ieder geval wel aan het mobiele 
internet verknocht☺. Maar je deur stond ook altijd open voor meer werkgerelateerde 
vragen, of om even bij te kletsen of mijn ei kwijt te kunnen, waarvoor ik je zeer dankbaar 
ben.

Jeroen, ik kan me onze eerste trip naar de States nog goed herinneren, ik was slechts 
een paar maanden in dienst en was samen met jou op weg naar de CSDS. Dat was zeker 
een geslaagde week, en ik kan me nog goed herinneren dat je vrijwel de gehele vlucht 
aan het werk was, ruim 15 uur lang. Je gaf aan dat je gedurende de vlucht eindelijk eens 
de tijd had rustig wat literatuur te lezen. “Wacht maar”, zei je,” hoe verder je komt, hoe 
meer je het gevoel hebt dat je eens lekker een dag zou willen besteden aan het lezen 
van literatuur omdat je daar nooit aan toe komt”. Nu kan ik dat zeker bevestigen. Je 
behoefte om altijd meer kennis te willen vergaren en je steeds weer te realiseren dat er 
nog zó veel is dat je níet weet, is een mooie inspiratiebron geweest.

Wim, je interesse voor de apparatuur die ik voor mijn metingen gebruikte heeft mij het 
werken in het cathlab vaak een stuk makkelijker gemaakt. Als jij was ingeroosterd voor 
een van mijn patiënten stond de apparatuur die we nodig hadden vaak al opgestart en 
ingesteld klaar. Dank voor je enthousiaste samenwerking.

Jetske, met name in de laatste jaren van mijn promotieonderzoek ben je mijn steun 
en toeverlaat geweest, en daarvoor heel veel dank. Ik kon je altijd bellen, al was het 
midden in de nacht, want als nachtmoeder zoals je jezelf vaak noemde was je vaak 
wakker op de meest vreemde tijden. Zelfs smsjes tussen 3 en 4 ‘s nachts, met peptalks 
of wijze adviezen. En die adviezen waren meer dan welkom. Ik ben trots op hoe je het 
allemaal doet, en uiteraard op mijn allermooiste nichtje! Nu zelfs een tweede neefje/
nichtje in aantocht, en toch nog tijd om mijn paranimf te kunnen zijn, daar ben ik je 
heel dankbaar voor. Hier dan het resultaat, ik ben blij dat je als zus zijnde zo’n grote 
betekenis hebt kunnen geven aan de mentale support en daarmee bij hebt kunnen 
dragen aan dit eindresultaat.

Pap en mam, last but certainly not least. Pap, het zit in ons karakter om te proberen 
overal een oplossing voor te vinden. Dit project heeft mij hierin menigmaal uit gedaagd, 
maar je ziet, het is uiteindelijk toch gelukt. Mam, je kon altijd een luisterend oor bieden 
of met mij sparren over dingen die er op het werk speelden, erg fijn, zeker gezien 
feedback van je moeder krijgen soms toch net iets beter werkt. Je wist vaak net dat ene 
goede idee aan te dragen dat voor mij een goede oplossing was. Pap, mam, dank voor 
jullie steun.

Dankwoord


