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Het	is	volbracht.	Dit	proefschrift	was	er	zeker	niet	geweest	zonder	de	hulp	en	inspiratie	van	
velen.	Graag	dank	ik	iedereen	die	van	dichtbij	of	zelfs	maar	van	veraf	met	mij	te	maken	heeft	
gehad	tijdens	mijn	promotietraject.	Hieronder	spreek	ik	mijn	dank	en	waardering	uit	naar	
een	aantal	mensen	in	het	bijzonder:

De	patiënten	en	families
Allereerst	 wil	 ik	 alle	 patiënten	 en	 families	 bedanken	 die	 hebben	 geparticipeerd	 en	
participeren	aan	ons	onderzoek.	In	het	bijzonder	dank	ik	de	AGNES	patiënten	en	de	twee	
families	die	beschreven	staan	in	mijn	proefschrift,	wiens	DNA	letterlijk	door	mijn	handen	
ging.	Zonder	uw	deelname	was	dit	onderzoek	niet	mogelijk	geweest.

Mijn promotores prof. dr. C.R. Bezzina en prof. dr. A.A.M. Wilde. 
Lieve	Connie,	 heel	 veel	 dank	 voor	wat	 je	 voor	mij	 en	 dit	 proefschrift	 hebt	 betekend.	 Je	
vooruitstrevendheid,	 perfectionisme	 en	 focus	 maken	 je	 voor	 mij	 een	 ideale	 en	 zeer	
motiverende	mentor.	Je	hebt	mij	moleculair-genetisch	leren	lezen,	schrijven	en	presenteren.	
Ik	 ben	 je	 buitengewoon	 dankbaar	 voor	 alle	 kansen	 en	 uitdagingen	 die	 ik	 tijdens	 mijn	
onderzoek	heb	gekregen,	zoals	het	testen	van	onze	hypotheses	in	Berlijn,	Nijmegen	en	op	
de	VU.	Met	bijzonder	veel	plezier	kijk	ik	terug	op	ons	voortdurende	overleg	(echt	anytime, 
anywhere)	 over	 experimenten,	 manuscripten	 en	 andere	 belangrijke	 zaken	 (Ralph:	 dank	
voor	al	die	avonden);	ons	tripje	naar	Galveston,	Texas	voor	de	Gordon	Research	Conference;	
de	zomer	barbecues	bij	jullie	thuis	in	Heemstede;	hét	review;	je	oratie.	Dank!
Beste	Arthur,	 ik	beschouw	het	als	een	grote	eer	om	je	promovenda	te	zijn.	Dank	voor	 je	
helicopterview,	 scherpe	 observaties	 (o.a.	 SCN5A	 R222Q),	 toegankelijkheid	 en	 hulp	 bij	
elk	 hoofdstuk	 in	 dit	 proefschrift.	 Het	 is	 bijzonder	 hoe	 razendsnel	 en	 concreet	 ik	 telkens	
commentaar	 kreeg	op	mijn	manuscripten.	Naast	 je	 supervisie	bij	mijn	onderzoek	heb	 ik	
bijzonder	genoten	van	de	diners	tijdens	de	Heart	Rhythm	Meetings	en	je	woensdagmiddag-
ritme-onderwijs	op	F3Zuid.	Dank	ook	voor	je	fijne	reactie	toen	ik	vertelde	dat	ik	internist	
wilde	worden.	

Mijn	co-promotores	dr.	P.	Barnett	en	dr.	C.A.	Remme
Beste	 Phil,	 heel	 veel	 dank	 voor	 de	 steun	 en	 vrijheid	 die	 je	mij	 gegeven	 hebt	 tijdens	 dit	
onderzoek,	 in	het	proteomics	project	en	daarbuiten.	 Ik	heb	veel	van	 je	geleerd,	zowel	 in	
het	lab	als	over	de	wereld	out there.	Ik	ben	enorm	trots	op	ons	TAP	stuk,	het	was	en	is	een	
enorm	uitdagend	project.	Dank	voor	vele	mooie,	gezellige	en	leerzame	momenten	op	het	
lab,	achter	de	computer,	in	de	koffiekamer	en	tijdens	(onze	gezamelijke	verjaardags-)borrels;	
voor	je	creatieve	ideeën,	openheid	en	de	gesprekken	ook	over	niet-research	gerelateerde	
zaken.	
Lieve	Carol	Ann,	wat	een	feest	dat	jij	ook	in	dit	team	zit.	Je	brede	kennis	en	enthousiasme	
over	de	electrofysiologie,	de	ruimte	die	je	creeërt	voor	eigen	ideeën	en	je	nooit	aflatende	
hulp	zijn	bijzonder	en	stimulerend.	Onze	intensieve	samenwerking	aan	de	CAR	paper	heb	ik	
echt	fantastisch	gevonden;	in	het	begin	toen	je	me	elektrisch	leerde	mappen,	glühwein	op	
de	kerstmarkt	in	Berlijn,	hypothese-vorming	en	voortdurende	discussies	naar	aanleiding	van	
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resultaten	(Floris:	dank	voor	al	die	avonden),	de	Gruffalo	bij	je	fijne	gezin	en	de	eindsprint	
bij	het	JACC,	tot	en	met	de	laatste	subscript	in	´NaV1.5´.	Dankjewel!

Leden	van	de	promotiecommissie
Dr.	M.	Gotthardt,	prof.	dr.	V.M.	Christoffels,	prof.	dr.	Y.M.	Pinto,	dr.	C.R.	Jimenez,	prof.	dr.	
M.P.	van	den	Berg	en	prof.	dr.	R.	Versteeg	wil	ik	graag	danken	voor	hun	bereidheid	zitting	te	
nemen	in	mijn	promotiecommissie.		
Dear	Mitch,	it	 is	a	great	honor	to	have	you	on	my	dissertation	committee.	Thank	you	for	
welcoming	me	to	your	lab	at	the	Max	Delbrück	Center	in	Berlin.	It	has	been	a	great	pleasure	
and	experience	for	me	to	work	at	the	MDC.	Your	begeisterung	regarding	CAR,	science,	your	
lab	and	of	course	Berlin	are	inspiring.	Also,	I	will	never	forget	my	27th	birthday,	when	you	
had	organized	tapas	and	cocktails	in	Prenzlauer	Berg	with	your	great	research-group.	
Beste	 Vincent,	 ik	 denk	 terug	 aan	 zeer	 leerzame	werkbesprekingen	 en	 progress	 reports,	
maar	 ook	 aan	mooie	 gesprekken	 op	 borrels.	 Dank	 voor	 je	 kritische	 blik,	 buitengewone	
kennis	en	nieuwsgierigheid;	deze	combinatie	maakte	de	besprekingen	zeer	waardevol	voor	
mijn	onderzoek.	
Beste	Yigal,	dank	voor	je	tomeloze	enthousiasme	voor	het	moleculair-genetisch	onderzoek	
en	 de	 afdeling;	 zeer	 inspirerend	 en	 aanstekelijk.	 Dank	 voor	 je	 input	 tijdens	 of	 na	 de	
werkbesprekingen	en	met	name	in	het	LMNA deletie	stuk.	
Beste	 Connie,	 via	 het	 schoolplein	 in	 Heemstede	 kwamen	 we	 bij	 jouw	 OncoProteomics	
Laboratorium		in	de	VU	terecht.	Deze	samenwerking	heeft	een	enorme	impuls	gegeven	aan	
ons	proteomics	project,	zonder	onze	samenwerking	was	hoofdstuk	4	van	dit	proefschrift	er	
niet	geweest.	Ik	ben	je	hier	zeer	dankbaar	voor,	en	ook	voor	je	inhoudelijke	en	praktische	
input. 
Beste	Maarten,	beste	Rogier,	graag	dank	ik	ook	jullie	heel	hartelijk	voor	de	bereidheid	zitting	
te	nemen	 in	mijn	 commissie,	 en	 voor	de	tijd	die	 jullie	 steken	 in	het	beoordelen	 van	dit	
proefschrift.

Mijn paranimfen Claire Loots en Roos Marck
Lieve	Claar,	dr.	C.M.	Loots,	wie	anders	dan	jij	zou	er	naast	mij	staan	tijdens	mijn	verdediging?	
Ruim	twee	jaar	geleden	mocht	ik	naast	jou	staan;	wat	een	eer	en	groot	voorbeeld!	Al	sinds	
de	Amersfoortse	hei	 in	 2002	 zijn	wij	 dikke	 vriendinnen	en	bindt	 reizen	 (zelfs	 Blantyre!),	
wetenschap,	kliniek,	biertjes,	Amsterdam	en	avontuur	ons.	Ik	heb	veel	bewondering	voor	je	
kracht	&	kwetsbaarheid.	´Do	not	go	where	the	path	may	lead,	go	instead	where	there	is	no	
path	and	leave	a	trail´	was	een	van	jouw	stellingen,	die	jij	in	je	leven	ten	volste	tot	uitvoering	
brengt.	
Lieve	Roos,	Roezie,	het	is	een	voorrecht	om	door	jou	te	worden	bijgestaan.	Wat	een	supertijd	
hebben	we	gehad	op	de	Sint	Nicolaasstraat	64,	op	F7NO	als	-nog	groene-	roosjes.	Je	hebt	
de	keuze	voor	de	G-toren	gemaakt	en	ik	ben	heel	blij	dat	we	over	een	paar	jaar	weer	onder	
1	dak	werken!	Ik	heb	veel	bewondering	voor	je	intrinsieke	vertrouwen	en	flexibiliteit,	hoe	
je	je	mooie	gezin	met	opleiding	combineert,	je	nuchtere	Friese	blik	en	doorzettingskracht-	
zeker	in	deze	‘tropenjaren’.	Onze	tripjes	met	tent,	boot	of	achter	een	vrachtwagen	hangend,	
in	de	tropen	(Myanmar)	en	bijna-tropen	(Schier,	Bretagne)	zijn	superknus.	Ik	hoop	dat	er	
nog	vele	volgen!	
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Graag	dank	ik	alle	(oud-)collega´s	van	het	Heart	Failure	Research	Center	voor	de	discussies,	
kritische	vragen	en	input	tijdens	besprekingen	en	op	het	lab,	de	legendarische	borrels	en	
fijne	lunches.	In	het	bijzonder	wil	ik	de	volgende	mensen	noemen:

Leden van de leukste kamer
Esther,	Joost,	Tamara,	Irina	&	Martijn,	onze	kamer	was	beregezellig	(en	helemaal	als	de	deur	
dicht	ging	en	het	los	kon	gaan).	Jullie	aanwezigheid	(en	ons	clandestiene	koffiezetapparaat)	
is	heel	belangrijk	geweest	voor	het	plezier	en	de	relativering	in	mijn	werk.	Wanneer	gaan	
we	weer	rellen	in	de	Reguliers?		

(Oud-)Collega´s van de Bezzina groep
Veel	 dank	 gaat	 uit	 naar	 Leander,	 Tamara,	Brendon,	 Carol	Ann,	 Yuka,	 Iris,	 Raha,	Michael,	
Elisabeth,	 Stephania,	 Julien,	 Maaike,	 Rianne,	 Margriet,	 Mathilde,	 Annalisa,	 Christiaan,	
Michiel,	Fleur	en	Svitlana.
Leander,	voor	de	gesprekken	in	het	PCR-hok,	voor	je	mooie	werk-ethos,	voor	alles	wat	je	
me	 in	 het	 lab	 leerde,	 voor	 onze	 eindeloze	AGNES-pipetteer	 sessies:	 dankjewel!	 Tamara,	
dank	voor	je	ongekende	enthousiasme	over	exon-trapping	en	roze	koeken!	Mede	door	dat	
enthousiasme	heb	ik	de	stap	naar	dit	promotietraject	durven	nemen.	Rianne,	dankzij	jou	
kon	ik	met	gerust	hart	naar	Berlijn,	dank	voor	je	paraatheid	en	rust!	Brendon,	Elisabeth	&	
Michiel,	dank	voor	het	sparren.	Julien	&	Mathilde,	dear	Frenchies,	lets	meet	in	NY…Belfast…
the	beaches	of	Nantes…the	Albert	Cuyp!	

Collega´s en mede AIO´s/inmiddels PhDs: van de eerste tot de laatste dag
De	 talrijke	 werkbesprekingen,	 journalclubs,	 praatjes	 in	 de	 gangen	 van	 K2&L2,	 lunches,	
(roti-)etentjes,	borrels	en	congressen	(tubing	in	Keystone,	housen	in	the	club,	momenten	
vlák	 voor	 een	 presentatie,	 sabreren	 etc.)	 waren	 dankzij	 jullie	 inspirerend,	 een	 feest	 en	
memorabel.	Thomas,	Wim,	Tilly,	Kees	Jan,	Elaine,	Bram,	Mark,	Guillaume,	Angela,	Laurens,	
Cindy,	Aho,	Gert,	Bas	(Fenway	Park!),	Marc,	Bouke,	Geert,	Angela,	Dènise,	Marieke,	Max,	
Mio,	Olga,	Abdenasser	(als	het	maar	in	een	tijdschrift	met	genetics	in	de	titel	komt),	Marieke,	
Amin,	Anne,	Bernadette,	Pieter,	Ivo,	Sébastien,	Christiaan,	Daniel,	Bjarke,	Judith,	Veronique,	
Louise,	Ingrid,	Ileana,	Sonia,	Appie,	Ralph,	Ies,	Maarten,	Quinn,	Roelof	Jan,	Roeland,	Malou,	
Vincent	W,	Corrie,	Anita,	Berend,	Inge,	Amalia,	Arlin,	Sameer,	Merredith,	Karel,	Wino,	Anke,	
Nina,	Ingeborg,	Henk,	Rajiv,	dankjewel!
In	 het	 bijzonder	 wil	 ik	 Jonas	 de	 Jong	 (drJ.)	 noemen.	 Beste	 Jonas,	 heel	 veel	 dank	 voor	
fantastisch	mentorschap	 in	de	vele	´firsts´:	mijn	eerste	congres	(AHA	2007),	eerste	beurs	
(Spinoza),	eerste	autorit	in	een	schakelauto	sinds	mijn	rijbewijs,	eerste	verkeersboete,	eerste	
venapunctie	(terwijl	je	van	tevoren	wist	dat	je	vagaal	zou	worden!)	en	eerste	gepubliceerde	
artikel.	

Experimentele Cardiologie
Giel	Janse,	Ruben	Coronel,	Jacques	de	Bakker	en	Tobias	Op´t	Hof.	Het	is	een	eer	om	op	jullie	
afdeling	Experimentele	Cardiologie	onderzoek	naar	ischemie-gerelateerde	ritmestoornissen	
te	verrichten.	Dank	voor	de	kritische	input,	kennis	en	ervaring.	Heel	bijzonder	vond	ik	de	
Dirk Durrer session	tijdens	de	Heart	Rhythm	Meeting	2012	 in	Boston.	Ruben,	dankjewel	
voor	de	vele	inzichten	die	je	me	hebt	gegeven;	tijdens	werkbesprekingen,	journal	clubs	of	
wanneer	ik	zomaar	je	kamer	binnenliep.	Tobias,	dank	voor	Aznavour	en	´The	music	of	life´.	
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Carel	Kools,	je	hoofdloep,	scheermesjes	voor	de	hartensnijder	en	geruststellende	woorden	
waren	onmisbaar	voor	mijn	proeven.	Antoni	en	Ronald,	dank	voor	alle	uitleg.	Andre,	zonder	
jouw	hulp	(zelfs	op	zondagochtend	vlak	voor	vertrek	van	de	trein	naar	Berlijn)	met	maplab	
was	het	CAR	stuk	er	niet	geweest.	Joris	de	Groot,	dank	voor	je	betrokkenheid,	ook	in	de	
kliniek.	Jan,	Cees	en	Ton,	dank	voor	de	discussies	en	goede	sfeer	daar	in	de	achterste	kamer.	
Shirley	en	Diane,	dank	voor	jullie	hulp	met	de	ratten	myocyten.	Marieke	Veldkamp,	dank	
voor	je	interesse	ook	in	persoonlijke	zaken.	Arie,	dankjewel	voor	de	macropatch	metingen	
en	je	heldere	uitleg	met	betrekking	tot	de	natriumstroommetingen.	Hanno,	dank	voor	de	
GWAS	samenwerking,	het	kritisch	lezen	van	het	CAR	stuk	en	natuurlijk	je	bijdrage	aan	ons	
prachtige	´queen-Elizabeth-English´	NRC	review.	

Anatomie, Embryologie & Fysiologie
Antoon	Moorman	en	Maurice	van	den	Hoff	wil	 ik	danken	voor	de	fijne	werksfeer	op	het	
lab,	de	discussies	in	het	Theatrum	en	de	memorabele	volleybaltoernooien	in	de	Beemster.	
Alex	Postma,	beste	Alex,	ik	heb	enorm	genoten	van	onze	discussies	over	linkage,	familie-
onderzoek,	evolutie	en	causaliteit.	Ten	alle	tijde	was	je	bereid	om	mij	te	helpen	met	Merlin,	
Anni	en	andere	zaken,	veel	dank	daarvoor.	 Jan	Ruijter	dank	 ik	voor	de	heldere	uitleg	bij	
statistische	problemen	en	 kritische	 vragen	bij	 de	werkbesprekingen.	 Jaco	en	 Jan	 Zegers,	
dank	voor	jullie	hulp	bij	de	confocal	en	computer-	en	software-gerelateerde	(die	licentie	van	
Vector	NTI!)	problemen.	Carol	Verhoek-Pocock,	veel	dank	voor	de	ontelbare	platen	H10	en	
HEK293	cellen.	

En	 natuurlijk	 Jettie,	 Bettina,	 Nita,	 Nathalie	 &	 Roosje:	 dankjulliewel	 voor	 gezelligheid	 en	
essentiële	ondersteuning.	Regina,	ook	veel	dank.	Ik	zal	nooit	vergeten	hoe	lief	je	op	mijn	
mail	uit	Panama	reageerde!	Andre	de	Graaf,	dank	voor	je	ondersteuning.	

‘ Mijn’  studenten
Margriet,	jij	hebt	fantastisch	en	veel	werk	verricht	in	het	TAP	project,	dank	daarvoor.	Ik	vond	
het	bijzonder	om	in	je	afstudeercommissie	te	zitten.	Succes	met	je	verdere	carrière.
Svitlana,	thank	you	for	continuing	our	proteomics	project,	the	data	for	sure	is	safe	in	your	
hands.	Thanks	also	for	your	help	with	the	CAR	co-IP!	What’s	next?

AGNES
Dank	Lukas	Dekker,	Agnes	Verkerk,	Jonas	de	Jong	en	Nienke	Bruinsma	voor	het	opzetten,	
continueren	en	laten	uitgroeien	van	de	AGNES	studie	tot	een	unieke	database,	die	gouden	
vruchten	blijft	afwerpen.	

Sequencelab	en	Klinische	Genetica
Coby,	 Ted	 en	 Ferry,	 van	 spoedklussen	 tot	 eindeloze	 96-wells	 platen;	 wat	 een	 super	
samenwerking!	 Mariel	 Alders,	 Ronald	 Lekanne	 Deprez	 en	 Zahir	 Bhuiyan,	 dank	 voor	 de	
hartelijke	 en	 inspirerende	 momenten,	 die	 uiteindelijk	 hebben	 geleid	 tot	 hele	 mooie	
resultaten!

Klinische	Epidemiologie,	Biostatistiek	en	Bio-informatica
Michael	Tanck,	Raha	Pazoki	en	Iris	Kolder,	onmisbaar	waren	jullie;	fijn	dat	 ik	altijd	mocht	
binnenvallen	met	vragen	en	ideeën.	
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Dank	aan	Allard	van	der	Wal	en	Luc	Jordaens	voor	de	supersamenwerking	in	hoofdstuk	5.	

Dank	aan	Dave	Speijer	voor	hulp	bij	mijn	eerste	stappen	in	het	proteomics	onderzoek.	

Gotthardt	lab
I	would	like	to	thank	the	lab	members	of	Prof.	Gotthardt	for	their	assistance	in	the	lab,	the	
laughter	and	wonderful	times	 in	Berlin.	 In	particular,	 thank	you	Fabian	Freiberg,	Bastian	
Spallek	and	Robert	Fischer,	it	has	been	a	great	pleasure	to	work	with	you.	

OncoProteomics lab
Connie	 Jimenez,	 Sander	Piersma	en	 Jaco	Knol	wil	 ik	danken	voor	de	fijne	en	vruchtbare	
(keratin-free)	samenwerking.

Toon	van	Veen	en	Marc	Vos	wil	ik	graag	danken	voor	input	en	interesse	tijdens	congressen.	
En	Toon,	dank	voor	het	jureren	bij	de	Young	Investigator	Session	op	de	Dutch-German	in	
2010.	

I	wish	to	express	my	sincerest	appreciation	and	gratitude	to	all	the	contributing	authors,	in	
Amsterdam,	 Utrecht,	 Leiden,	 Eindhoven,	 Rotterdam	 and	 Maastricht	 (the	 Netherlands);	
Munich	and	Berlin	 (Germany);	Paris	 (France);	 Szeged	 (Hungary);	 Lausanne	 (Switzerland);		
Rabat	(Morocco);	Miami,	Nashville	and	Los	Angeles	(USA);	and	Sydney	(Australia).

Ik	dank	de	ziekenhuizen	waar	ik	coschappen	liep	in	2012-2013	voor	de	interesse	en	ruimte	
voor	mijn	onderzoek.	Met	bijzonder	veel	plezier	kijk	ik	terug	op	mijn	coschap	Cardiologie,	
AMC	(speciaal	dank	aan	Wouter	Kok,	Cathelijne	Dickhoff	en	Ron	Peters)	en	mijn	coschap	
Nefrologie,	AMC	(speciaal	dank	aan	Jaap	Homan	van	der	Heide,	Liffert	Vogt	en	Neelke	van	
der	Weerd).	

De	afdeling	Interne	Geneeskunde	in	het	AMC	en	de	opleidingsregio	Amsterdam-I	dank	ik	
voor	het	in	mij	gestelde	vertrouwen.	Ik	kan	niet	wachten!

Lieve vrienden en vriendinnen,	in	het	bijzonder	lieve	Wern,	Eef,	Kees,	Stace,	Cate,	Roez,	Rien,	
Son,	Til,	Claar,	Rut,	Bar,	Kar,	oud-LLL	huis,	buuven,	Floks,	Maud	(duizendmaal	dank	voor	je	
InDesign	tips&trics!),	kouwe	kant-ers	en	alle	aanhang(etjes)!	Jullie	interesse,	betrokkenheid	
en	vriendschap	zijn	heel	bijzonder	voor	me.	De	rest	vertel	ik	je	tijdens	een	bakkie	of	een	
biertje.	

Lieve familie Hogenes,	wat	fijn	dat	het	altijd	zo	gezellig	en	relaxed	is	met	elkaar.	Dank	voor	
jullie	steun	en	lieve	betrokkenheid.	

Lieve Albert, Merlijn & Madelief,	 wat	 een	 feest	 dat	 we	 allemaal	 in	 Amsterdam	 wonen	
(inclusief	 Jannes)!	We	hebben	heel	veel	gelachen,	geruzied,	gedanst,	gestoeid,	verkleed,	
gekletst,	muziek	gemaakt,	genuanceerd,	gerelativeerd	en	gediscussieerd,	hard	gewerkt	en	
nog	harder	gespeeld	-	en	nog	steeds;	van	Amsterdam	tot	Hobart	en	overal	daartussenin.	
Dank	voor	alle	liefde	en	support,	jullie	zijn	fantastisch! 
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Lieve papa en mama,	sinds	20	januari	1984	juichen	jullie	me	met	z’n	tweeën	toe,	en	dat	
voelt	beyond	fijn.	Zelf	nadenken	en	de	drive	om	dingen	te	willen	weten	zijn	heel	belangrijke	
eigenschappen	die	ik	van	jullie	allebei	heb	meegekregen.	Jullie	zijn	van	onschatbare	waarde	
geweest	voor	mijn	promotie-onderzoek	(en	daarbuiten),	en	jullie	invloed	is	tussen	de	regels	
door	leesbaar,	heel	veel	dank	daarvoor.	
Lieve	 pap,	 jij	 hebt	 alle	 stukken	 van	 mijn	 proefschrift	 gelezen,	 en	 de	 meest	 scherpe	
commentaren	en	vragen	(soms	juist	ongehinderd	door	voorkennis)	kreeg	ik	absoluut	van	
jou.	Ook	buiten	mijn	promotie	geef	je	mij	altijd	de	meest	waardevolle	adviezen	en	tips.	Ik	
vind	het	heel	bijzonder	dat	ik	genoemd	sta	in	jouw	boekje	en	dat	ik	(weliswaar	in	de	buik	
van	mama)	bij	jouw	promotie	in	de	Lutherse	kerk	was.	Wie	had	gedacht	dat	30	jaar	later…	
Lieve	moes,	genetica	zit	in	de	familie,	en	ook	de	zin	en	drive	om	zaken	te	analyseren	kreeg	
ik	van	jou.	Ik	ben	heel	erg	dankbaar	voor	de	liefdevolle	en	warme	thuisbasis	die	jij	aan	ons	
gezin	geeft	en	het	is	ongelofelijk	dat	je	nog	steeds	echt	ALTIJD	klaarstaat	voor	ons.	
Natuurlijk	is	dit	boekje	aan	jullie	opgedragen.

Liefste Maarten,	dankjewel	LVML.	Vanaf	de	dag	dat	ik	je	ken	(april	2008,	precies	drie	dagen	
voordat	ik	aan	dit	‘werkstukje’	begon)	maak	je	me	aan	het	lachen	en	daag	je	me	uit.	Dank	
voor	je	grote	liefde,	support,	sturing,	relaxedheid	en	interesse;	ik	ben	er	trots	op	dat	je	(naar	
ik	aanneem)	de	enige	M&A-er	bent	die	weet	welke	eiwitten	in	de	intercalated	disc	van	een	
cardiomyocyte	tot	expressie	komen!	Het	is	goed	om	er	weer	te	zijn,	en	vooral	om	met	jou	
te	zijn!

This morning, 
with you, 
having	coffee.
-	Johnny	Cash,	when	asked	for	his	definition	of	paradise


