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Dankwoord
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren de opleiding tot klinisch geneticus gecombineerd met 
promotieonderzoek op de afdeling cardiologie in het AMC. En nu is mijn proefschrift klaar! Bij mijn 
onderzoek en bij het schrijven van het proefschrift ben ik geholpen en gesteund door velen. Een 
aantal hiervan wil ik in het bijzonder bedanken.

Als eerste gaat mijn dank uit naar alle patiënten die hebben meegewerkt aan de verschillende 
onderzoeken. 

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor prof. Dr. B.J.M. Mulder en copromotoren 
dr. M.J.H. Baars en dr. A.V. Postma.

Beste Barbara, jouw gedrevenheid, enthousiasme en praktische instelling zijn een enorme stimulans. 
Wat heb ik veel van je geleerd! Kleine en grotere hobbels op de onderzoeksweg wist jij altijd 
weer glad te strijken. Je gaf mij de ruimte om het onderzoek op mijn eigen manier zodanig in te 
vullen dat een combinatie met mijn opleiding mogelijk was. En ook al wist ik bij de start van mijn 
promotie-traject nog niet hoe mijn proefschrift er uit zou komen te zien, jij hebt altijd het vertrouwen 
gehad dat het goed zou komen. Maar ook je gezelligheid tijdens werk en congressen typeren jou. 
Ik hoop nog veel mooie verhalen van je te horen!

Beste Marieke en Alex, dank jullie wel voor de goede en leuke begeleiding. Marieke, jouw 
‘hoppetop’ instelling heeft mij erg geholpen bij het opzetten van de onderzoeken en het afronden 
van artikelen. Het was fijn om jou erbij te hebben vanuit de klinisch genetische hoek. Alex, bij jou 
kon - en kan- ik altijd binnenlopen voor overleg. Ik heb veel van je geleerd over de moleculaire kant 
van de genetica. We hebben nog een aantal projectjes lopen en ik weet zeker dat we ook daar 
iets moois van gaan maken!

De andere leden van mijn promotiecommissie: prof. dr. E.J. Meijers-Heijboer, prof. dr. I.M. Van 
Langen, prof. dr. A.H. Zwinderman, dr. E.M.A. Smets, dr. S. Klaassen, prof. dr. N.A. Blom 
en prof. dr.  M.C. De Ruiter. Hartelijk dank voor het beoordelen van mijn proefschrift en de 
bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie. Met de meesten van jullie heb ik ook 
samengewerkt op het gebied van onderzoek of patiëntenzorg. Ik hoop dit in de toekomst nog vaker 
te kunnen doen.

Prof. dr. A.F.M. Moorman, Antoon, bedankt voor de mogelijkheid om onderzoek te doen binnen 
HeartRepair. Ik heb veel geleerd van de samenwerking met de andere Wp’s. HeartRepair 
colleagues from Berlin and Newcastle, in particular Judith Goodship, Bernard Keavney, Sabine 
Klaassen, Thomas Pickardt and Ulrike Bauer – thank you for the fruitful collaboration.
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Congenitale onderzoekers: jullie kwamen, promoveerden en gingen weer. Nu is het ook mijn 
beurt! Michiel, Mariëlle, Jeroen, Gijs, Paul, Zeliha, Piet, Mark, Teun, Annelieke, Romy, Alexander, 
Carla, Teodora, Dounya, Carianne en Maayke (en Ali en Saskia horen er ook een beetje bij): 
ondanks de frustraties die het doen van onderzoek kan opleveren en ondanks de ‘beperkte’ ruimte 
en het gebrek aan daglicht op onze kamers, ging ik altijd met plezier naar B2. Gewoon dankzij een 
geweldige groep collega’s. Ik hoop dat jullie (ook straks als cardioloog!) nog even aan mij en mijn 
telefoongesprekken terugdenken als een patiënt het even moeilijk heeft…

Ook alle andere onderzoekers van de afdeling Cardiologie wil ik bedanken voor heel veel gezelligheid!

Lia, Sylvia en Irene: zonder jullie geen CONCOR en dus geen onderzoek! Ik denk met plezier 
terug aan de koffiemomentjes. Ik kom snel weer een kopje drinken! En Enno, Maurice en Wybo, 
bedankt voor het uitvoeren van de vele query’s en analyses in de afgelopen jaren.

Anita, Regina en Lieve, bedankt voor jullie ondersteuning.

Al mijn collega’s van de afdeling Klinische Genetica in het AMC, assistenten, stafleden, genetisch 
consulenten, secretariaat en psychosociaal medewerkers: bedankt voor de leuke jaren tijdens 
mijn opleiding. Ik kan me geen leuker vak voorstellen dan klinisch geneticus en ik hoop dat ik ook 
na mijn opleiding met jullie kan blijven werken. Cora, bedankt voor de ruimte om de opleiding te 
combineren met onderzoek en voor jouw altijd aanwezige persoonlijke interesse. Inge, dank je 
voor het opstarten van het familieonderzoek en het verzamelen van veel onderzoekswaardige 
families. 

De mensen van de echokamer, in het bijzonder Rianne, wil ik bedanken voor het maken van vele 
echo’s in het kader van mijn onderzoek. 

Jan Lam, hartelijk dank voor de prettige samenwerking. Ik vind het bewonderenswaardig hoe jij 
je al je patiënten nog weet te herinneren, ook al zijn ze inmiddels volwassen geworden. Ook alle 
andere cardiologen die mij hebben geholpen bij het beoordelen van echo’s, ECG’s en andere 
zaken, bedankt.

Mijn studenten Lotte en Joyce, bedankt voor jullie hulp bij het statusonderzoek en het versturen, 
invoeren en analyseren van vele vragenlijsten. Ik ben benieuwd wat jullie straks gaan doen!

Alle medeauteurs wil ik bedanken voor hun grote en kleine maar altijd waardevolle bijdragen.

Mijn begeleiders en collega’s in Leiden: Margot, Monique en Rebecca. Ik heb het erg gezellig 
gevonden bij jullie. Margot, ik heb veel van je geleerd over het beoordelen van de hartpreparaten. 
En nergens werd zo goed voor mij gezorgd als bij jullie! Bedankt voor alle kopjes thee en biscuitjes.
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Eelco, dank voor je enthousiaste werk aan de lay-out van mijn proefschrift.

Fleur en Michiel, mijn paranimfen, erg fijn dat jullie naast mij staan op deze bijzondere dag! 
Fleur, we zitten een beetje in hetzelfde schuitje. Ik hoop dat we elkaar nog vaak zien als klinisch 
geneticus, waar dan ook in Nederland! Michiel, wat een leuke tijd heb ik met jou gehad. 
Een waterglijbaan zal nooit meer hetzelfde zijn. 

Mijn vriendinnen, inmiddels door het hele land. De laatste tijd heb ik jullie veel te weinig gezien. Dat 
gaan we wat mij betreft snel inhalen (weekendje St. Tropez?).

Mijn schoonfamilie, Koen en Mieke, Rohan, Esther, Lucas en Louise, vanaf dag één voelde ik mij 
welkom bij jullie en dat is nooit veranderd. Dank voor de interesse, aandacht, steun en afleiding. 
Ik ben blij dat ik jullie ‘erbij’ gekregen heb.

Bart en Marcella, leuk om te zien dat mijn kleine broer ook al best groot is. We zien elkaar niet zo 
vaak, maar het is altijd goed. Ik ben blij dat jij mijn broer bent en dat jullie samen zijn.

Lieve ouders, Conny en Rini, ik ben dankbaar voor de onbezorgde jeugd die jullie mij gegeven 
hebben. Jullie hebben mij altijd mijn eigen keuzes laten maken en altijd achter mij gestaan. En ook 
al koos ik ervoor om geen Latijn in mijn vakkenpakket te nemen, ik ben toch nog redelijk terecht 
gekomen ;) Dank jullie wel voor alles.

Ylvo en Synne, jullie zijn het allerbelangrijkste. Synne, er is niets heerlijkers dan thuis te komen 
en een dikke kus van jou te krijgen. Wat geniet ik van jou! En Ylvo, wat fijn dat jij er bent. Dank je 
voor je liefde, steun, humor en relativeringsvermogen. Bij het maken van dit boekje, maar eigenlijk 
bij alles. Door jou weet ik dat het soms gewoon goed genoeg is. En waar het uiteindelijk om gaat. 
Hvjhv +1.


