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Hierbij wil ik mijn familie, vriendin, vrienden en collega’s bedanken. Zonder jullie 
was dit niet mogelijk geweest. Terwijl ik dit schrijf weet ik dat ik mensen vergeet 
te bedanken. Bij dezen wil ik alvast iedereen bedanken die ik vergeten ben om bij 
naam te noemen, maar die hoe klein dan ook, een bijdrage hebben geleverd aan 
dit proefschrift.

Allereerst wil ik beginnen mijn vader, moeder en zusje te bedanken. Pap en mam, 
bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun. Zonder jullie was dit nooit gelukt. Viv, 
kom je wat vaker langs? Ik mis je.

Ik begon in mijn derde jaar van Geneeskunde met onderzoek samen met Philippe 
Ballaux en prof dr. Norbert van Hemel. Beste Philippe, mag ik je bedanken voor het 
fundament van mijn proefschrift, namelijk de resultaten van de klassieke Maze III 
operatie. Het heeft veel tijd gekost, maar het is een mooi stuk geworden. Ik wil ook 
je vrouw, Bernadette, bedanken voor de goede zorgen. Beste Norbert, bedankt voor 
je steun, je kritische blik en je tijd. Altijd stond je klaar om een manuscript te herzien. 
Niet te vergeten, ben jij diegene die mij liet kennismaken met het laboratorium van 
de experimentele cardiologie. Jij en Philippe staan aan de basis van dit proefschrift.

Graag wil ik mijn promotor prof. dr. ir. Jacques de Bakker en co-promotors dr. 
Ruben Coronel en dr. Marieke Veldkamp bedanken. Ik denk dat ik geen beter team 
aan mijn zijde kon hebben. Beste Jacques, naast een briljante wetenschapper, ben 
je ook een zeer integer persoon. Jouw persoonlijkheid is uniek. Beste Ruben, na 
mijn snuffelstage bij de experimentele cardiologie was het al snel duidelijk dat ik jou 
als co-promotor wenste. Na het voltooien van mijn proefschrift ben ik nog steeds 
dezelfde mening toegedaan. Je bent een purist in hart en nieren. Beste Marieke, 
ook jij was een onmisbare schakel in de keten. Menig uurtje hebben wij samen 
gespendeerd om de manuscripten in orde te krijgen. En we zijn nog niet klaar.

Iedereen van de Experimentele Cardiologie uit het AMC wil ik bedanken voor 
hun steun en bijdrage. In het bijzonder wil ik noemen; Cees, Shirley, Ton, Antoni, 
André, Arie, Charly, Amin, Tobias en Jan. Bedankt voor alles. Cees, wat hebben 
wij gelachen. Ik zal het gaan missen! En natuurlijk bedankt voor de cellen. Shirley, 
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bedankt voor je ondersteuning. Ruim 1000 digitale foto’s hebben we genomen en 
geanalyseerd op fibrose, wat een werk! Ton, het lijkt wel of de tijd geen invloed 
op jou heeft. Antoni, bedankt voor je ondersteuning met het patch-clampen. Arie, 
niemand kan patch-clampen zoals jij. Bedankt dat ik gebruik mocht maken van jouw 
kennis en kunde. Charly en Amin, bedankt voor de ondersteuning bij het offeren 
van de dieren. Jan en Tobias, bedankt voor de discussies en de gezelliheid.

Bas, ik wil jou ook bedanken voor de vriendschap. Volgende keer zoek ik eerst uit 
waar het congres precies is, voordat we er naar toe rijden. 

Mark, we promoveren allebei op dezelfde dag. Dit heeft voor ons beide als een stok 
achter de deur gefungeerd, en het heeft gewerkt. Bedankt voor je steun. Je stond 
altijd voor me klaar.

Ik wil de maatschap Cardio-Thoracale Chirurgie uit het Sint Antonius Ziekenhuis 
bedanken voor hun steun. Zonder jullie steun was dit onmogelijk geweest. Er is 
een rijke historie tussen de experimentele cardiologie uit het AMC en de Cardio-
Thoracale Chirurgie uit het Sint Antonius Ziekenhuis. Ritmechirurgie werd verricht 
door o.a. Jo Defauw in samenwerking met de Experimentele Cardiologie van het 
AMC. Helaas lijken deze dagen vervlogen. Ik hoop dat we in de toekomst nieuwe 
vlakken van samenwerking weten te vinden.

Helga, bedankt voor je uitmuntende ondersteuning. Mimount, samen hebben we 
heel wat holters moeten regelen van de mini-Maze patiënten. Bedankt voor je hulp.

De gehele assistenten-groep van de Cardio-Thoracale Chirurgie wil ik bedanken 
voor de samenwerking. Vikash, Thomas, Geoffrey en Nabil, ik heb mooie jaren met 
jullie gekend. Er komen er vast nog veel meer.

De Maatschap en assistenten-groep Cardiologie wil ik bedanken voor hun bijdrage. 
In het bijzonder Hans Kelder. Bedankt voor je geduld en samenwerking op het 
gebied van de statistiek.
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Niet te vergeten de Maatschap en assistenten-groep Heelkunde. Bedankt voor 2 
fantastische jaren. Ik heb niet alleen veel geleerd van jullie, maar ook zijn er nieuwe 
vriendschappen tot stand gekomen.

Sander Minnoye, bedankt voor de fantastische lay-out van dit proefschrift. Ik denk 
dat er meer uren in zijn gaan zitten dan we van te voren hadden gedacht, maar het 
resultaat is iets om trots op te zijn.

Bleijer en Tegel, door mijn baan en promotie heb ik ook veel van jullie moeten 
eisen. Vaak moest ik ‘nee’ verkopen. En als ik dan wel kon komen, viel ik vaak in 
slaap van vermoeidheid. Hopelijk is er meer tijd vanaf nu.

Thijs bedankt! 

Als laatste wil ik mijn lieve vriendin Caroline bedanken. Een onvoorstelbare steun 
in de rug. Grotendeels komt dit proefschrift op jouw conto. Vanaf nu hebben we 
hopelijk wat meer ‘quality time’ samen.


