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Where to start when there are so many people to thank? Let’s do this – sort of – 
chronological and start at the beginning of the project which rooted in my time 
as a medical student in the laboratories of Experimental Cardiology and the AMC 
Liver Center.

De eerste jaren in Amsterdam
Ik begin uiteraard met het bedanken van mijn co-promotor Dr. H.L. Tan. Beste 
Hanno, hartelijk dank voor alle inspiratie in het doen van onderzoek, de belangrijke 
ondersteuning in de uitvoering en het opschrijven van de resultaten en ook de 
enorme steun in het schrijven van de artikelen, de octrooi-aanvragen en een hele 
waslijst aan nieuwe projectvoorstellen en beursaanvragen. Het is en blijft prettig om 
samen te werken met iemand die enthousiast meedenkt en daarnaast op een prettige 
manier de ambities hoog weet te houden. Zonder jouw hulp was dit boekwerk er 
nooit gekomen. Daarnaast wil ik jou ook erg bedanken voor het goede gezelschap 
tijdens de verschillende congresreizen die we maakten. De trip langs de westkust van 
de Verenigde Staten, samen met de overige leden van jouw onderzoeksgroep, was 
spectaculair. Verder heb ik ook goede herinneringen aan onze eerste trip naar het lab 
van Mike. Hanno, ontzettend bedankt voor alles!

Een andere onmiskenbare steun in mijn promotiewerk was mijn promotor Professor 
Dr. Ir. J.M.T. de Bakker. Beste Jacques, jouw enorme wetenschappelijke achtergrond 
en uitgebreide ervaring in de cardiale elektrofysiologie zijn een belangrijke steun 
geweest in mijn leerproces. Ik waardeer je uitgebreide betrokkenheid bij het gehele 
project. Ook wanneer je thuis zat of in het laboratorium in Utrecht, je was altijd 
bereikbaar voor inhoudelijke en praktische hulp. Ik hoop daarom, ondanks je recente 
emeritaat, dat wij onze samenwerking nog jaren zullen voortzetten. 

Als ik daarna chronologisch verder ga kom ik eigenlijk meteen in het AMC Lever 
centrum. Hier begon mijn eerste hands-on stage met het cloneren en produceren 
van Lentivirale vectoren. Dr. J.E. Seppen, beste Jurgen, jij hebt mij ook echt vanaf 
het eerste uur bijgestaan, en hoe?! Toen ik aankwam bij jullie in het lab was mijn 
ervaring in de moleculaire biologie beperkt tot het absolute minimum en ik weet 
nog goed hoe ik jou de eerste weken tot maanden heb gestalkt voor het verkrijgen 
van aanvullende uitleg, praktisch hulp en het bespreken van plannen. Dat heeft zich 
wel uitbetaald want er kwamen constructen die werkten, cardiomyocyten gingen er 
sneller van kloppen en ik begon langzaam maar zeker steeds enthousiaster te worden 
voor het werk in een laboratorium. Ook in de jaren na die eerste stage heb ik nog 
regelmatig de deur bij jullie plat gelopen en ik wil je dan ook hartelijk danken voor de 
input die je hebt geleverd in dit project. Tot slot dank ik je uiteraard voor het zitting 
nemen in mijn promotiecommissie. 

Andere collega’s uit het Lever Centrum, inmiddels Tytgat Institute for Liver and 
Intestinal Disease, die ik ook zeker wil noemen: Dr. David Markusic, Dr. Niek van Til, 
Ronald Oude-Elferink, Alex Kanitz, Joris van der Heijden, Jaqueline Vermeulen, Roos 
Van Der Rijt, en Johan Hirallal; hartelijk dank voor jullie input en hulp. 
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Toen de constructen eenmaal gemaakt waren en cellen verhoogde spontane 
activiteit lieten zien werd het tijd voor electrofysiologische metingen en begon ik na 
maanden hard werken eindelijk met experimenten in het lab van de experimentele 
cardiologie. Essentieel voor deze experimenten was de isolatie van neonatale 
cardiomyocyten. Sara Tasseron en Shirely van Amersfoorth ik wil jullie beide hartelijk 
danken voor jullie hulp hierbij. Voor het meten van ion-stromen wist ik Dr. Verkerk al 
snel te vinden, beste Arie, ontzettend bedankt voor alle patch-clamp experimenten 
die jij hebt gedaan en bedankt ook voor de inhoudelijke gesprekken die wij 
hadden. Een andere belangrijke patch-clamper was Dr. M.G.J. van Borren, beste 
Marcel, bedankt voor de discussies die wij hadden over intracellulair Ca2+, cAMP en 
pacemakerfunctie. 

Het doen van optical mapping experimenten werd al vroeg in het geheel gestart 
(2005). Het duurde echter letterlijk nog jaren voordat we de eerste signalen van de 
monolayers terug kregen. Beste Jan Fiolet, Cees Schumacher, Carel Kools en Bas 
Boukens, ik wil jullie bedanken voor het bouwen van de optical mapping setup en alle 
hulp bij het uiteindelijk doen slagen van deze metingen. Dr. A.C. Linnenbank, beste 
André, ik wil jou hartelijk danken voor de digitale ondersteuning van deze metingen, 
zonder jouw hulp was de data analyse niet mogelijk geweest. 

Diane Bakker, ook jij was er praktisch vanaf het begin bij, en ik wil je hartelijk 
danken voor je inzet. Je hebt alle nieuwe technieken razendsnel opgepakt en je bent 
gewoon heel erg goed in wat je doet. Ik vind het dan ook jammer dat je nu nog maar 
slechts op de achtergrond betrokken bent bij de voortzetting van het biopacemaker 
project. Ik ben er echter van overtuigd dat we in de toekomst vast weer intensiever 
samen zullen werken. 

Een van de eerste vervolgprojecten die we startten na ons werk aan HCN4 was 
overexpressie van de T-box transcriptiefactor TBX3. Prof. Dr. V.M.Christoffels, beste 
Vincent ik wil je bedanken voor alles wat je mij hebt geleerd over transcriptionele 
regulatie en de ontwikkeling van pacemakercellen en het geleidingssysteem van 
het hart. Ik bewonder jullie basale onderzoek in deze richting en hoop dat dit nog 
lang een bron van translationele studies zal blijven. Tot slot wil ik je uiteraard ook 
hartelijk danken voor het zitting nemen in mijn promotiecommissie. Dr. M.L. Bakker, 
beste Martijn, allereerst hartelijk dank voor alle inzichtelijke discussie over de functie 
van TBX3 en bijkomende factoren, maar toch vooral bedankt voor het maatje dat jij 
was op onze vele congresreizen. Bedankt ook voor de sabreerlessen.... die waren 
legendarisch!

Het doen van in vivo experimenten in muizen, ratten en varkens was een van de 
andere logische vervolgstappen. Hierbij was de hulp van Charly Belterman onmisbaar. 
Charly, dank voor je input en hopelijk kunnen we het werk met kleine proefdieren op 
korte termijn weer oppakken. Daarnaast ben ik Dr. Ruben Coronel en Prof. Dr. Giel 
Janse erg dankbaar voor alles wat ik heb geleerd tijdens de vele experimenten die ik 
bij jullie ben komen bewonderen. Giel, daarnaast wil ik je uiteraard hartelijk danken 
voor het zitting nemen in mijn promotiecommissie. 
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Een ander belangrijk project in de ontwikkeling van biologische pacemakers is het 
werk aan cardiac myocyte progenitor cells (CMPCs). Hierbij wil ik Prof. Dr. Marie-José 
Goumans, Dr. Joost Sluijter, en Dr. Toon van Veen bijzonder danken voor de goede 
samenwerking. Ik kijk er erg naar uit om met jullie dit project in de toekomst verder te 
vervolgen. Marie-José, jou wil ik uiteraard ook hartelijk danken voor het zitting nemen 
in mijn promotiecommissie. 

Een andere grote steun in het werk aan de CMPCs was Dénise den Haan. Beste 
Dénise, jouw inspanningen zijn zeer belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het 
“organ explant culture system”. Door deze methode zijn we er uiteindelijk in geslaagd 
om de biopacemaker functie met CMPC/HCN4 overtuigend aan te tonen. Ik weet 
zeker dat we dit model nog veelvuldig zullen gebruiken bij het testen van nieuwe 
biologische pacemakerstrategieën en andere gen- en celtherapieën. 

Dr. R. Wilders, beste Ronald, bedankt voor alle ondersteuning van het 
modelleerwerk. J. Herderschee, beste Jaap, bedankt voor het samenstellen en schrijven 
van het computermodel en ook bedankt voor het draaien van de vele simulaties. 
Ronald en Jaap, jullie hebben in belangrijke mate bijgedragen in het overtuigen van 
Mike en collegae, om bij het testen van de HCN2/SkM1 combinatie direct naar het 
proefdiermodel te gaan en de in vitro fase in belangrijke mate over te slaan. 

Prof. Dr. C.R. Bezzina en Prof. Dr. A.A.M. Wilde, beste Connie en Arthur, ik wil jullie 
bedanken voor mijn participatie in de DPP6 studie. Ik denk dat deze studie mooi laat 
zien hoe gentherapie methodologie ook toegepast kan worden voor het bestuderen 
van basale ziekten mechanismen en ik hoop dat er nog veel van dit type studies zullen 
volgen. Daarnaast wil ik jullie ook hartelijk danken voor het zitting nemen in mijn 
promotiecommissie. 

Uit de laboratoria voor experimentele cardiologie, anatomie & embryologie, 
en fysiologie wil ik de volgende colegae ook nog uitdrukkelijk bedanken: Wim ter 
Smitte, Carol-Ann Remme, Tobias Op ’t Hof, Anne Spanjaart, Christiaan Veerman, 
Marieke Veldkamp, Olga Zakhrabova, Mio Campian, Max Hardziyenka, Abdenasser 
Bardai, Maaike Hoekstra, Marieke Blom, Maaike Buskermolen, Gert-Jan Rood, 
Francien Wilms-Schopman, Leander Beekman, Mark Potse, Angela Engel, Marc 
Sylva, Elaine Wong, Bouke de Boer, Jooste Leenders, Malou van den Boogaard, 
Phil Barnett, Gert van den Berg, Bram van Wijk, Tilly Mommersteeg, Rajiv Mohan, 
Maurice van den Hoff, Antoon Moorman, Jan Ruijter, Jaco Haagoort, Jan Zegers, 
Berend de Jong, Antoni van Ginneken, Etienne Verheijck, en Jan-Hindrik Ravensloot.

Tot slot wil ik nog een aantal collega’s in het bijzonder noemen: Tamara 
Koopmann, Lynda Juffermans, Annemieke van Dijk, Roos Marsman, Ivo van der Bilt, 
Pieter Postema, Jocelyn Berdowski, Guillaume Geuzebroek, Hester den Ruijter, Ton 
Baardscheer, Mark Hoogendijk, en Amin, door jullie was elk congresbezoek een groot 
feest. Mustang convertibles, Blue Martini Party’s, en goede Champagne, wat wil je 
nog meer. Brendon Scicluna, jij wist er nog een schepje bovenop te doen met je 
nachtelijke “mystery guest”.....dat was echt fenomenaal. 
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The New york years
Then I would like to switch to my American colleagues and here I obviously start 
with thanking my promoter Prof. Dr. M.R. Rosen. Dear Mike, already after my first 
readings of some of your papers I was inspired, this was especially amplified by 
seeing you lecture during the opening symposium of the Heart Failure Research 
Center in Amsterdam. But working with you was more than inspiring alone, your 
strong temper lifted discussions, and my writing, to the next level. Your good sense of 
humor kept the spirits high, and your ability in providing me with well measured-out 
research opportunities importantly guided me in my learning process. Furthermore, 
working with you did not stop after office hours; weekend emails almost always 
received an immediate response and frequently incorporated the attachment of a 
complete revision of one of our manuscripts. Yet, it wasn’t work alone, during my stay 
in New York we visited a variety of excellent restaurants the city has to offer which 
provided an excellent opportunity for some intriguing conversations. During these 
conversations you (nearly always) obeyed to your own rule of not talking about work, 
which, when Saskia joined us, was especially appreciated. Finally, after more than 
four years of intense collaboration I have to say you remain an important source of 
inspiration which to me is exceptional and I hope we can continue our collaboration 
for many years to come.

An important teacher of my surgical skills was Dr. P. Danilo. Dear Peter, many thanks 
for all the skill teaching, for the support in data analysis, for engaging yourself in the 
difficult task of learning me to sometimes shut the F*%# up (in which you partially 
succeeded), and most importantly for all the good times we had. From the jokes 
and laughter in the operating theater to the rifle handling/cowboy lessons in your 
backyard… we had a great time. Mrs. Danilo, Dear Christine, many thanks for the fine 
hospitality in New Jersey, we have had wonderful weekends with the whole crew. 

Furthermore, I am of course grateful to all the other members of the Rosen 
laboratory: E. Franey, dear Eileen, many thanks for your help in fighting the 
tremendous bureaucracy that is involved in entering the U.S. Thanks also for all your 
continuous support during my stay at Columbia. Dr. D.H. Lau, dear Dave, many thanks 
for introducing me into the methods of large animal experimentation, thanks also for 
the intriguing discussions we had. Dr. I.N. Shlapakova, dear Iryna, many thanks for 
all the surgical teachings and thanks for your great belly-dance performances during 
the many lab parties we had. Prof. Dr. T.S. Rosen, dear Tove, many thanks for all your 
help in data acquisition, data analysis and especially thanks for your many efforts to 
teach me about time management. Thanks also for the great hospitality in New York. 
Dr. L. Duan, dear Lian, dear Iron brother (I like this Chinese nomenclature), thanks 
for all your support and input in the experiments we did. Furthermore, it has been 
great fun to see you start to enjoy Western food and Western-like parties (although 
you found them pretty boring in the beginning: “so you just stand here and drink 
beer?” … was one of your first responses). Also thanks for introducing me into the 
real China Towns of New York and the real Chinese cuisine. Dr. E.A. Sosunov, dear 
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Eugene, thanks for all your microelectrode work and all the related discussions, also 
thanks for all your great stories about Russia. Dr. E.P Anyukhovsky, dear Evgeny, thanks 
for the excellent collaboration and thanks for all the microelectrode work you did. 
E. Bobkov, dear Eugene, dear E3, thanks for your support in the many experiments we 
did together and special thanks for your tremendous effort in analyzing such a large 
quantity of 24h Holter recordings. Dr. N. Őzgen, dear Nazira, many thanks for all your 
teachings in molecular biology and cardiac memory, thanks also for your support in 
all the other experiments we did together. M. Rivaud, dear (petit) Mathilde, thanks 
for all the effort you put into the small animal experiments, thanks for all the fun we 
had. H.E. Driessen, dear Helen, thanks for all your input in the ECG analysis and small 
animal experimentation, thanks for all the good times.

I am also grateful to all coworkers at collaborating Columbia University laboratories: 
In particular, Prof. Dr. R.B. Robinson, dear Rich, many thanks for all the stimulating 
discussions we had. Thanks also for providing me with the opportunity to explore some 
of the in vitro systems within your laboratory. Dr. Y. Kryukova, dear Lena, thanks for all 
your effort in the single cell experiments, thanks for all the interesting discussions and 
thanks especially for all the viral vector stocks you prepared. Dr. L. Protas, dear Lev, 
thanks for the new start you made in generating an in vitro dual population pacemaker 
model; I am curious about your recent proceedings. Dr. H.S. Duffy, dear Heather, 
thanks for your input in the connexin work. Prof. P.A. Boyden, dear Penny, many thanks 
for all your teachings on Ca2+ homeostasis during the many journal clubs, thanks also 
for your input in the single cell studies on borderzone myocytes. Dr. W. Dun, dear 
Wen, thanks for all your effort in the myocyte isolation and patch-clamp studies. 
Prof. Dr. M.J. Szabolcs, dear Matthias, many thanks for your assistance in our histology 
and immunohistochemistry work. Prof. Dr. E.E. Konofagou, Dr. J. Provost, S Okrasinski, 
Dr. A. Gambhir, D. Chang, dear Elisa, Jean, Stan, Alok and Donald, many thanks for 
introducing me into the world of echocardiography and elasticity imaging. 

Furthermore, I am grateful to our external collaborators: Prof. Dr. I.S Cohen (Stony 
Brook University), dear Ira many thanks for your great hospitality on my various trips 
to Stony Brook, thanks for the intriguing discussions and thanks for your teachings in 
biophysics. Dr. C. Clausen, dear Chris, many thanks for the discussions in relation to 
mathematical modeling of biological pacemaker activity. Dr. E. Entcheva (Stony Brook 
University) and Dr. J. Lu (New York University), dear Emilia and Jia, many thanks for all 
the effort you put into the in vitro studies on cellular delivery of SkM1. Prof. P.R. Brink 
(Stony Brook University), dear Peter thanks for your input in all the connexin-related 
work. Dr. R.L. Verrier (Harvard Institutes of Medicine), S.S. Verrier (Harvard Institutes 
of Medicine), and Dr. Bruce D Nearing (Harvard Institutes of Medicine), dear Richard, 
Sandra and Bruce, many thanks for your great hospitality on my trip to Boston and 
also many thanks for all your input and suggestions related to studying autonomic 
modulation of biological pacemaker activity. Prof. Dr. K. Parker (Wyss Institute, Harvard 
University) and Dr. G.R. Gaudette (Worcester Polytechnic Insitute), dear Kit and Glenn, 
many thanks for your input in the biomaterials work. 
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Mijn tijd in de Verenigde Staten zou niet goed mogelijk zijn geweest zonder de 
steun vanuit het ICIN. Ik wil met name ook Eelco Soeterman en Jan Weijers hartelijk 
danken voor hun ondersteuning van mijn bezoek aan het Rosen laboratorium in het 
kader van het ICIN fellowship. 

Terug in Amsterdam
Eenmaal terug in Amsterdam zat het meeste experimentele werk er op maar was dit 
boekje verre van klaar. Twaalf van de veertien hoofdstukken moesten nog in zijn geheel 
of gedeeltelijk geschreven worden. Daarnaast werd er hard gewerkt aan de laatste 
proeven, mathematische simulaties en nieuwe beursaanvragen. Buiten de mensen die ik 
hierboven al bedankt heb wil ik nog een aantal andere mensen bedanken. Dr. Piter Bosma, 
Dr. Esther Creemers en Inge van der Made bedankt voor al jullie input in het opzetten van 
het AAV werk. Dr. Elisabeth Lodder en Mischa Klerk, bedankt voor het opnieuw opstarten 
van het lentivirale werk. Dr. Joris Heus en Dr. Elmar de Pauw, ontzettend bedankt 
voor jullie bijdrage met betrekking tot onze intellectuele eigendommen. Dr. Berthold 
Stegemann, bedankt voor de voorgenomen steun vanuit Medtronic Nederland, hopelijk 
kunnen we onze samenwerking op korte termijn in de praktijk gaan brengen. Laurens 
de Rooy dank ik voor mij te hebben geintroduceerd in de medisch-wetenschappelijke 
geschiedenis. Serge Steenen wil ik bedanken voor zijn bijdrage aan de illustraties in de 
discussiehoofdstukken. Roosje de Jong dank ik voor alle hulp bij de laatste loodjes. 

Daarnaast wil ik uiteraard ook al mijn collega’s uit het hartcentrum bedanken voor 
de ondersteuning van mijn start in de kliniek. In het bijzonder dank ik: Renee van den 
Brink, Wouter Kok, Cathelijne Dickhoff, Pauola Meregalli, Niels Verouden, Bimmer 
Claessen, Sébastien Krul, Christian van der Werf, Paul Luijendijk, Alexander Hirsch, 
Krishan Sjauw, Maurice Remmelink, Pieter Bot, Marcel Beijk, Michiel Winter, Joost 
Haeck, Mariëlle Duffels, Antoon van Lierop, Agata Makowska, Lisette van Rooijen, 
Stephanie van der Woude, Maartje Boumans, Paul Klarenbeek, Sarah Krausz, Ron 
Peeters, Rob de Winter, Jan Piek, Yigal Pinto, Joris de Groot, Reinout Knops, Freek de 
Lange, Chantal Conrath, Pascal van Dessel, Maarten Groenink, Jonas de Jong, Kayan 
Lam, Eva Diephuis, Konijnenberg, Robert Dettmers, Laurens Wollersheim, Hendrik-
Jan te Kolste, Jan van der Meulen, en Antoine Driessen.

Eva Bartels & Dim Balsem bedank ik voor de prachtige kaft. Lieve Eva, door jouw 
mooie werk is dit boekje nu echt af! Dim, jij super bedankt voor de goede vriendschap 
en bedankt voor alle mooie foto’s die je hebt gemaakt en vast ook op de 19e en 20e 
september weer gaat maken. 

Tom Decates en Osne Kirzner, beste paranimfen, jullie hebben mij door de laatste 
fase heengesleept. Tom, aan jou organisatorisch talent zal het niet liggen tijdens het 
aankomende evenement. In de laatste weken van de voorbereiding leek jij soms beter 
geinformeerd dan ikzelf. Os, wij hebben mijn vorderingen en tegenslagen van begin 
af aan altijd uitgebreid bediscussieerd en dit heb ik heel erg gewaardeerd. Jouw 
oprechte interesse is een belangrijke steun geweest. Tom & Os ik wil jullie vooral 
bedanken voor de goede vrienden die jullie zijn.
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Tot slot bedank ik uiteraard mijn lieve ouders, zusje en vrouw, bedankt Madeleine, 
Joost, Jorine en Saskia, dank voor jullie eindeloze interesse, liefde en steun. Zonder 
jullie was mij dit nooit gelukt.
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