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DANKWOORD

Terugkijkend op mijn promotietijd denk ik vooral aan de grote groep fantastische 
mensen die ik heb leren kennen op een groot aantal afdelingen en labs, en die 
op allerlei manieren geholpen hebben met mijn promotieonderzoek. Ik wil al deze 
mensen van harte bedanken. Met name de goede samenwerking tussen mensen van 
verschillende afdelingen is bijzonder en heeft ertoe geleid dat dit promotieonderzoek 
succesvol is verlopen. Een aantal personen wil ik graag hieronder noemen. 

Promotores en co-promotores
Allereerst mijn promotores en co-promotores, prof. dr. J.J. Piek, prof. dr. A.J. 
Horrevoets, dr. A. Hirsch en prof. dr. N. van Royen. Beste Jan, je bent een fantastische 
promotor. Bedankt dat je mij de kans hebt gegeven om bij jou translationeel onderzoek 
te doen. Je hebt me alle ruimte en kansen gegeven om mezelf verder te ontwikkelen. 
Ik heb daardoor ontzettend veel geleerd, niet alleen over het wetenschappelijke 
onderzoek, maar ook over alle bijbehorende zaken. Vooral wil ik je bedanken voor 
je steun, vertrouwen (ook in mindere tijden), en bovenal, je geduld. Aan ideeën 
voor projecten was nooit gebrek. Van de vele “briljante-en-succes-gegarandeerde-
projecten” die ik dolenthousiast met je wilde bespreken, zijn er gelukkig een aantal 
daarvan daadwerkelijk uitgevoerd en in dit boekje terechtgekomen. 
 Beste Anton, wat begon als afronding van het promotieonderzoek van 
Stephan groeide gedurende de afgelopen jaren verder uit tot een vruchtbare 
wetenschappelijke samenwerking. Ik heb veel opgestoken van je kennis van de 
moleculaire biologie. Bedankt voor al je goede wetenschappelijke adviezen en 
kritische commentaren.
 Beste Alexander, je bent een geweldig leermeester geweest en ik ben je 
daarvoor veel dank verschuldigd. Ik ben nog steeds onder de indruk van je kennis 
over de gehele breedte van wetenschappelijk onderzoek en daarbuiten. Of het nu ging 
om basaal onderzoek, experimenteel onderzoek of patiënten onderzoek, ik kon voor 
alles bij jou terecht. Jouw open, scherpe, en kritische blik is dit promotieonderzoek 
aanzienlijk ten goede gekomen.
 Beste Niels, zoals vaak is ook mijn promotietraject anders gelopen dan 
gepland, in vele opzichten. Bedankt voor je begeleiding met name gedurende 
de eerste jaren van mijn promotietraject. Het was niet altijd gemakkelijk om alle 
projecten te combineren. Ik bewonder je daadkracht en directe aanpak van zaken, 
welke mede heeft geleid tot een aantal mooie hoofdstukken in dit proefschrift.

Overige leden van de promotiecommissie
De overige leden van mijn promotiecommissie, prof. dr. R.J. de Winter, prof. dr. Y.M. 
Pinto, prof. dr. C.E. van der Schoot, dr. M. Nahrendorf, prof. dr. C.D. Dijkstra en prof. 
dr. P.H.A. Quax, wil ik hartelijk danken voor hun bereidheid mijn proefschrift kritisch 
te beoordelen en zitting te nemen in mijn promotiecommissie. 
 Beste Ellen, fantastisch hoe je open staat voor nieuwe ideeën en projecten. 
Bedankt voor je motiverende adviezen met betrekking tot het celmateriaal van de 
HEBE studie, je gastvrijheid en de goede samenwerking.
 Dear Matthias, you have been a great influence. You have built an impressive 
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research organization, that’s been propelling the field of biology of cardiovascular 
disease forward. It has been (and hopefully continues to be), a great privilege to 
have worked with you on a number of important scientific papers. I feel honoured for 
your willingness to critically evaluate my thesis and to participate in my dissertation 
committee. I will never forget the dinner (and karaoke-bar) in Chicago (AHA 2010) 
and thank you for the warm welcome in Boston.
 Beste Christien, als hoofd van de afdeling Moleculaire Cel Biologie en 
Immunologie (MCBI) te VUMC, heb je mij warm welkom geheten. Bedankt voor de 
discussies over monocyten (of macrofagen ;), je deur stond altijd open.
 Beste Paul, onze goede samenwerking op het gebied van arteriogenese 
heeft geleid tot een prachtige publicatie, bedankt daarvoor.

AMC, Amsterdam
Als arts-onderzoeker op het AMC heb ik een fantastische tijd gehad. Bedankt voor de 
goede sfeer, de legendarische congressen, de vrijdagmiddagborrels, schaatsfeesten 
en niet te vergeten CRASH. 
 Verder wil ik graag bedanken de interventiecardiologen José Henriques, 
Jan Baan Jr, Marije Vis, Karel Koch, René van der Schaaf, Martijn Meuwissen, 
Michiel Voskuil, Joanna Wykrzykowska en Siyrous Hoseyni Guyomi voor de goede 
samenwerking en de inzet voor dit onderzoek. Zonder jullie was er geen data en 
geen patiëntenmateriaal, en was dit boekje er nooit geweest. Jan Tijssen, voor 
last-minute statistiek vragen kon ik altijd bij je terecht. Bedankt voor al je kritische 
commentaren en goede adviezen.
 Ook de verpleegkundigen op de hartcatheterisatiekamers, de CCU en F3-
zuid en de zaalsupervisoren wil ik graag bedanken. Zonder jullie bekwaamheid, 
geduld en inzet was het niet mogelijk geweest om alle data te verzamelen. Beste 
Lieve, Anita, Piety (vooral tijdens de laatste loodjes), Regina, Mary-Ellen, Ingrid en 
Mirjam, bedankt voor jullie hulp met zowel het onderzoek alsmede daarbuiten. Lieve, 
wat een mooie congressen hebben we meegemaakt, bedankt voor alle gezelligheid. 
Bart, bedankt voor de computer ondersteuning. Margriet, wat een mooi mens ben je. 
Je bent van onschatbare waarde geweest. Wanneer zullen we weer eens een biertje 
drinken? 
 Carlie, Joost en Mariska van de afdeling Biochemie, bedankt voor jullie hulp 
en gastvrijheid aan het begin van mijn promotietraject. Een speciaal bedankje voor 
Anke Tijsen van de afdeling Experimentele Cardiologie, super dat je mij de geheimen 
van miR-isolaties hebt verteld. Bart Biemond, van de afdeling Hematologie, bedankt 
voor alle beenmergafnames in het kader van de HEBE studie en de prettige 
samenwerking. Jan van Straalen, van de afdeling Klinische Chemie, hoe jij alle 
sampels van de HEBE studie hebt weten op te slaan is bewonderenswaardig. Ik kon 
altijd bij je terecht als ik er weer eens een aantal nodig had.
  En dan natuurlijk al mijn collega-onderzoekers, dankzij jullie kijk ik terug 
op een te gekke periode. Marcel, Maurice, Annemarie, Nan, Peter, Wouter, Pier, 
Tim, Margo, Ronak, Ze-Yie, Kirsten, Esther, Ties, Pieter B, Wichert, Miranda, 
Xiaofei, Pieter P, Christiaan, Imke, Michiel, Jeroen, Mariëlle, Harald, Yu-Kwan, 
Sebastiaan, Judith, Veronique, Louise, Paul, Zeliha, Maik, Ralf, Carla, Piet, Teun, 
Mark, Alexander en alle nieuwkomers, bedankt voor alle gezelligheid, met name 
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op de congressen!! Krischan en Niels, wanneer varen jullie weer eens mee met de 
Piet Haring, Koninginnedag is nog zo ver weg. Loes, kom je snel weer eens Grey’s 
Anatomy kijken? Joost, tof dat je mij hebt ingewerkt op de HEBE studie en dank 
voor het flow-stuk. Ronak, ik ben blij dat je het klinische gedeelte van de HEBE 
studie op je hebt genomen. Heel veel succes met de afronding van je promotie. 
Nazanin, super dat je Ellis bent gaat helpen met de experimentele studie. Ik weet 
zeker dat je een heel mooi boekje zult krijgen. Stephan, aan jou ben ik ook veel dank 
verschuldigd. Je hebt mij vol enthousiasme op weg geholpen in de wetenschap. 
Hopelijk kom je ooit nog eens werken op het AMC. 
 De supervisoren en arts-assistenten van de Inwendige geneeskunde 
van het AMC en de verpleegkundigen van F6-noord wil ik graag bedanken voor 
de goede sfeer, welke zeker positief heeft bijgedragen aan de afronding van mijn 
promotieonderzoek. Paul, als buurman op F6-noord wil ik je bedanken voor al je 
support.
  
VUMC, Amsterdam 
MCBI, bedankt voor alle gastvrijheid. Wat een fantastische afdeling, en wat een bron 
van kennis. Bedankt voor alle hulp die ik van iedereen hebt gehad, jullie gezelligheid, 
de vrijdagmiddagkoekjes en borrels, “dagjes-uit”, retraites, poker toernooien en 
legendarische karaoke-kerstfeesten en bowlingtoernooien. 
 Met name dank aan alle mensen van groep blauw en de BC-vleugel. Tineke, 
je was altijd weer bereid een nieuwe array-analyse te doen. Bedankt voor je geduld! 
Oscar, piloot en wetenschapper, je hebt me ontzettend goed op weg geholpen, dank 
daarvoor. Josefien, bedankt voor al je hulp op het lab. Het FACSsen was toch meer 
relaxed met een rosé’tje erbij (niet tegen de bazen vertellen). Ruud, je hebt me 
op het lab ontzettend goed geholpen, zeker met de Western blots. Een speciaal 
bedankje voor mijn kamergenootjes Thomas en Ingeborg, en later ook Cynthia (de 
“C269 clan”) en niet te vergeten de “Geijtjes”. Als dokter op het lab heb ik heel 
wat moeten leren, en kon ik met al mijn (soms of meestal stomme) vragen bij jullie 
terecht. Thomas, dank voor al je hulp en adviezen, de volledige betekenis van het 
getal 3, duizenden kopjes koffie, en het samen oplossen van tablet X, je luisterend 
oor als ik in een dip zat, en je geduld met eeuwig durende “Anja-minuten”. Ingeborg, 
oftewel Ibo, je was een voorbeeld voor ons. Ik vond het een ontzettend grote eer 
dat ik je paranimf mocht zijn, ik heb je nog nooit zo los zien gaan op de dansvloer. 
Ik wens je heel veel succes bij Elsevier en geluk in je verdere carrière. Cynthia, 
bedankt voor je gezelligheid, als er iemand professor gaat worden ben jij het wel.
  En alle mensen van de “overkant”, in het bijzonder Jasper, Miel, Gijs, Jack, 
Gera, Tanja, Mark, Marijn, Ruben, Rens, Philip, Evert-Jan, Maarten, Henrike, Ida, 
jullie heb ik pas beter leren kennen na mijn eerste AIO-weekend onder het genot 
van heel veel, ik herhaal, heel veel bier. Ik mis jullie gezelligheid enorm. Ik kon altijd 
bij jullie terecht om even te tetteren, of koffie te drinken. Miel, je humor, relativerend 
vermogen en koffie’tjes hebben mij enorm geholpen, Mark, bedankt voor de echte 
betekenis van troeliwoelies, Tanja, voor de fles wodka na de boottocht, en Gera, 
voor de koninginnedag shotjes. Ook bedankt Marijn voor de cake onderweg in de 
taxi van het kerstfeest naar huis. Prof. Jack, jij bent de mooiste prof. die ik ken. Laten 
we snel weer eens met zijn allen met de boot varen. Elly nog bedankt, helaas heeft 
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ons project niet geleid tot een artikel.
 Ellis en Maurits, jullie zijn als studenten tegelijk aan de slag gegaan met 
jullie studenten project. Maurits, gelukkig heeft het tellen van duizenden vaten (en dit 
meerdere keren) toch geleid tot een mooie publicatie. Bedankt voor je gezelligheid 
en enthousiasme. Ellis, je bent veelzijdig, creatief, je pikt dingen supersnel op en 
krijgt alles voor elkaar. Je studentenproject zal waarschijnlijk binnenkort gepubliceerd 
worden (fingers crossed). Het is fantastisch dat je dit onderzoek als AIO voortzet en 
ik weet zeker dat je jouw promotieonderzoek tot een succes zal maken. Ik ben er 
trots op dat ik je co-promotor ben. 
 Van de afdeling Pathologie, beste Hans, het was een gouden greep om 
onze krachten te bundelen. Bedankt voor je vertrouwen en al je inzet. Laten we nog 
een heleboel stukken samen publiceren! Paul, met je “verborgen briljantie” en niet 
te vergeten, uitvinder van de alom bekende Krijnen-score, ik ben er heel trots op 
dat wij samen co-promotor van Ellis zijn geworden. Mark en Mehrdad, bedankt voor 
jullie hulp en inzet. Benno, bedankt voor de slides en blokje die ik bij je kwam “lenen” 
en de gezelligheid. Reindert, vergeet niet wat er op je bierviltje staat. Ook dank aan 
Ester, de dames van de biobank en de heren van de medische fotografie. 
  Dan de MRI mannen, beste Bert, Robin en Lourens, bedankt voor jullie 
enthousiasme en inzet. Robin, je bent de snelste cardioloog die ik ken, veel succes 
in Amerika. Lourens, geen MRI analyse was jou te veel, bedankt voor je hulp. Ik 
wens je alvast veel succes met de afronding van je promotie. Beste Koen, bedankt 
voor alle flow-metingen in het kader van de HEBE studie. 
 
Sanquin, Amsterdam
Ellen en Carlijn, bedankt voor al jullie hulp en adviezen t.a.v. de beenmerg- en 
bloedsampels. Ingrid, aan jou ben ik ook veel dank verschuldigd, naast kampioen 
op de FACS was jij kampioen in het verzamelen en invriezen van celresten uit 
tranfusiezakken. Bedankt voor al je werk. Ook dank aan de andere medewerkers 
van de immunocytologie en de heren van de “flow cytrometry” faciliteit (Erik en 
Floris) voor de hulp en gastvrijheid. 

LUMC, Leiden
Beste Paul, Margreet en Teun, super hoe jullie een hele experimentele 
studie (NB in tweevoud) uitgevoerd hebben. Ik was blij dat we uiteindelijk de 
champagne konden opentrekken. Yael, wat hadden we het gezellig tijdens 
en na het isoleren van de miR’s. Bedankt voor de goede samenwerking. 
Marie-Jose, bedankt voor je inzet, helaas is ons project niet doorgegaan.  
Wellicht kunnen we in de toekomst onze krachten bundelen. Jaap Jan, bedankt voor 
je hulp en adviezen t.a.v. het celmateriaal van de HEBE studie.

Overige locaties
Ik zou graag Felix Zijlstra, René Tio, Pieter van der Vleuten, Liewe Piers, Johannes 
Waltenberger, Jurrien ten Berg, Pieter Doevendans, Wim van der Giessen (helaas 
overleden) en alle overige HEBE onderzoekers, en de medewerkers van het ICIN 
willen bedanken voor de goede samenwerking in het kader van de HEBE-studie. 
Ook Imo Hoefer, bedankt voor alle adviezen ten aanzien van experimentele studies.
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Paranimfen
Bimmer, wij zijn ooit samen in 2007 begonnen als arts-onderzoekers bij de 
interventiecardiologie en ik ben blij dat je vandaag naast me staat om het af te 
ronden. Je bent een van de snelste (en jongste ;) en intelligentste arts-onderzoekers 
die ik ken. Ik ben ontzettend trots op wat je tot nu toe allemaal al hebt bereikt. We 
hebben legendarische avonden in Stockholm (de posterkoker zoektocht) en NY (the 
N-word) beleefd en ik hoop dat we nog heel lang collega’s en vrienden zullen blijven. 
 Jasper, naast een fantastische AIO ben je een fantastisch mens. Ik ben 
super blij dat je mijn paranimf bent. We hebben ooit samen een FACS-experiment 
(lees: kamikaze experiment) opgezet. Ik had nooit kunnen bedenken dat die tot in de 
nachtelijke uren zouden duren, die ik overigens nooit zou zijn doorgekomen zonder 
de ijsblokjes gevechten en het “grote MCBI, wie van de twee....” spel. Naast je 
gezelligheid en vele koffie’s wil ik je speciaal bedanken voor je hulp met mijn boekje, 
zonder jou zou dit boekje er heel anders uit hebben gezien.

Familie en vrienden
Lieve familie en vrienden, bedankt voor al jullie support tijdens mijn promotieonderzoek 
in de afgelopen jaren!! Lieve Kelly, al sinds de middelbare school ben je mijn 
vriendinnetje en ik hoop dat je dat nog heel lang zal blijven. Onze vriendschap is 
van onschatbare waarde. Binnenkort surf ik weer met je mee. Afra, wat hebben wij 
toch veel meegemaakt in en na de studie, posters verscheuren op plein J, surfen, 
BBQ’en en feesten bij Will, legendarische nachten in San Francisco, joehoe habari 
Tanzania. Bedankt voor je eindeloze support op alle vlakken. Brigitte, ik heb tijdens 
de promotie veel steun aan je gehad. Bedankt voor je al je hulp en tips en trucs bij de 
afronding van dit boekje. Saskia, jouw positiviteit kent geen grenzen, en is gelukkig 
besmettelijk, laten we snel weer eens bijkletsen en wijntjes drinken, wanneer kan je? 
Camiel, je bent mijn beste vriend, ik hoop je binnenkort weer wat vaker op te zoeken 
in dat hoge Noord. Joeri, Tom, Martijn, Altin, Marieke (beste supportster), en de 
overige leden van het onverslaanbare Overamstel 5, bedankt voor alle gezelligheid. 
Een speciaal bedankje voor Dennis, super dat je hebt geholpen met het ontwerpen 
van de cover, wat ben je toch ongelooflijk creatief.
 Thea, Robert Sr., Michiel, Robert Jr., Saskia, Pitou en Daantje (de 
“Vorstmannen”) bedankt voor al jullie steun, gezelligheid, lekkere eten en het 
oppassen tijdens de laatste loodjes (Thea!!) en alle spierpijn (Michiel). Has, je bent 
naast inspirator ook nog eens topkapitein! Hein en Ines en alle “Wellensen” bedankt 
voor jullie warmte, support en de fantastische weekenden. Hein, ik vind het een 
ontzettend grote eer dat u bij mijn promotie bent. 
 Lieve paps en mams (Henk en Sheila), bedankt voor jullie liefde, interesse 
en onvoorwaardelijke steun op alle vlakken. Jullie staan altijd voor me klaar en sinds 
kort ook voor Pim. Pap, ik waardeer je poging om mijn stukken te lezen ;). Mijn grote 
zussen Rose en Iris, ik ben ontzettend trots op jullie. Iris, je bent inderdaad een 
super peettante. Rose en Bram, wat waren jullie een mooi bruidspaar. Ik weet zeker 
dat jullie een mooie toekomst tegemoet gaan. Ans, bedankt voor je gezelligheid. 
Arnold en Nina, “Jei elske dei”, zeker met een fles rum erbij. Ik hoop jullie, Viggo en 
Elvis nog heel vaak te zien, de zolder is altijd open.
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 Lieve Thijs en Pim, jullie zijn mijn alles. Lieve Pim, al tijdens de zeereis naar 
Zweden was je met ons mee, en wat ben je een mooi, stoer, lief meisje geworden. 
Pappa en mamma zijn nog nooit zo trots geweest. Lieve Thijs, zonder jouw liefde, 
energie en geduld had ik hier niet gestaan. Met jou wil ik samen oud worden, jbh. 


