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Dankwoord

Het schrijven van een proefschrift doe je niet alleen. Ik heb veel te danken aan de vele 
mensen met wie ik heb samengewerkt, die me hebben geholpen en die voor de nodige 
ontspanning hebben gezorgd. Op deze plaats wil ik graag een aantal personen in het 
bijzonder noemen en bedanken.

Allereerst zou ik  graag mijn promotoren willen bedanken. Prof. Dr. B.J.M. Mulder, beste 
Barbara, ik weet nog goed dat ik voor het eerst bij jou op gesprek kwam en dat het mijn 
ontspannenste sollicitatiegesprek was dat ik ooit had gehad! Je nam me eigenlijk meteen 
aan, ook al was er nog helemaal geen geld voor het project. Jouw enthousiasme voor 
de wetenschap, je grote betrokkenheid, en jouw vermogen om het beste en uiterste uit 
iedereen te halen, hebben er mede voor gezorgd dat dit boekje er nu ligt. Ontzettend 
bedankt voor je waardevolle begeleiding, ik heb veel van je geleerd.

Prof. Dr. D.E. Grobbee, beste Rick, ondanks het feit dat er niet veel contactmomenten 
waren, was je van onschatbare waarde. Dit bewijst maar weer dat kwaliteit belangrijker 
is dan kwantiteit! Je oog voor detail en jouw inhoudelijk kritische commentaren hebben 
mijn manuscripten telkens weer naar een hoger niveau weten te brengen. Bedankt!

Mijn copromotor, dr. C.H. Vaartjes. Beste Ilonca, wat vond ik het fijn om met jou samen 
te werken. Ik ben ontzettend blij dat jij bent toegevoegd aan het onderzoeksteam! Onze 
vrijdagochtendsessies waren een welkome afleiding van het invoerwerk, de analyses (al 
dan niet in het CBS-hok) en het schrijven. Bedankt dat ik altijd bij je terecht kon in tijden 
van nood, om mijn frustraties te uiten en voor alle roddels uiteraard. Mede dankzij jou 
heeft Carla nummer 1 haar boekje nu af, je hebt je ‘rol’ ontzettend goed gespeeld! 

Dr. C.S.P.M. Uiterwaal, beste Cuno, ook jou wil ik graag bedanken. Vooral in de beginfase 
was je nauw betrokken bij mijn onderzoek en heb je me op weg geholpen met de studies. 
Maar ook later stond je deur altijd voor me open en dat heb ik zeer gewaardeerd.

Graag wil ik de beoordelingscommissie bestaande uit prof. dr. R.J. de Winter, prof. dr. 
N.A. Blom, prof. dr. M.G. Hazekamp, prof. dr. A.H. Zwinderman, prof. dr. H.A. Smit, dr. F.J. 
Meijboom en dr. P.G. Pieper bedanken voor hun bereidheid het proefschrift te lezen en te 
beoordelen.

Zonder CONCOR, geen onderzoek; zonder nurses geen CONCOR!! Lieve Lia, Sylvia en 
Irene, bedankt voor jullie luisterend oor en de gezellige momenten tussendoor. Het gaat 
jullie goed! Enno en Maurice, jullie moet ik hier natuurlijk ook noemen. Bedankt voor het 
zorgvuldig aanleveren van de bestanden!
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CHAPTER 9

Lieve AMC congenitale collega’s. Zonder jullie was mijn promotietijd ongetwijfeld een stuk 
minder leuk geweest! Toppertje Zeliha “wat heb ik toch een zwaar leven”, wat hebben 
we het gezellig gehad samen. Veel succes nog komend jaartje, hou vol! “Tiny hiny” Paul, 
ik ga je flauwe grappen nog missen!:) Piet, mijn congres buddy, wat ontzettend leuk dat 
je nog steeds een collega van me bent! Klaartje, de dagen dat we samen in het AMC bij 
de cardiologie zaten waren gezellig! Veel succes met de afronding van je onderzoek en 
opleiding. Annelieke “ik doe het in mijn proeftijd even lekker ‘Anders’!” Ook al zijn we 
maar een jaartje collega’s geweest, we hebben ons goed vermaakt in die tijd. Dounya, 
Mark, Teun, Romy en Alexander, jullie ook bedankt voor de fijne samenwerking en succes 
verder! Jeroen, Michiel en Mariëlle, jullie hebben laten zien hoe het moest; fijn zulke 
voorbeelden! Carianne, het was fijn dat ik kon voortborduren op jouw onderzoek, dat 
heeft me goed op weg geholpen! Maayke, jij veel succes met het opstarten van je studies! 
Ook de niet-AMC congenitale collega’s Ali en Saskia wil ik bedanken voor de gezelligheid 
bij wederzijdse bezoekjes en op congres! 

Uiteraard wil ik ook de andere AMC (ex-)cardio-onderzoekers bedanken voor de leuke tijd 
in het AMC, tijdens borrels en op congres! Joost, Marcel, Niels, Margo, Miranda, Pieter, 
Kirsten, Peter, Wichert, Ralf, Bimmer, Wouter, Christian, Anja, Anne-Marie, Ze-yie, Pier, 
Sébastien, Tim, Maik, Ronak, Loes, Ingrid, Judith, Veronique en Louise, bedankt en succes 
verder!

Lieve Julius collega’s, ook jullie moet ik noemen en dan vooral Ruud, Sanne en Liselotte, 
mijn (schrijf)roomies. Ruud en Sanne, vanaf dag 1 in het Julius zaten we bij elkaar op 
de kamer en met een gescheiden tussenperiode eindigden we ook weer samen op de 
schrijfkamer met Liselotte! Ik heb genoten van jullie gezelschap en de vele koffiemomenten 
tussendoor. Ook bedankt voor jullie luisterend oor.. Ruud “R-wizard” en Sanne “Multiple 
Imputation Guru”, bedankt voor jullie hulp bij de analyses!! Succes met de afronding van 
jullie onderzoek en denk nog eens aan me op ‘Wicked Wednesday’ of ‘Freaky Friday’!:)
Lennie, Joppe, Susanne, Annemieke, Sabrina, Pauline, Roderick, Anne en Frederieke, en 
de vele andere promovendi, ook jullie bedankt voor de gezellige tijd in het Julius!

Beste Anita, Regina en Lieve, bedankt voor jullie waardevolle hulp bij alle administratie en 
geregel rondom mijn promotie! Coby en Giene, ook jullie bedankt voor het regelen van 
afspraken, handtekeningen en vele andere dingen.

Every one of the MAUDE Unit in Montreal, I want to thank you for the opportunity to come 
work with you and for the warm welcome you gave me. Dr. Marelli, I really admire the way 
how you combine research, clinic and family life; you’re a real role model. Raluca, thank 
you so much for all your help with my research during my stay in Montreal and afterwards. 
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Dankwoord

Dinela, Tao and Liming, thank you for the fun and laughter in our little research office! 
Dinela, good luck with your application for med school, you can do it!

Lieve Marlous, Petra, Hanneke, Neda en Marleen, mijn vriendinnen voor het leven! 
Marlous, ook al zit je het grootste deel van het jaar in Turkije, als je hier bent, is het 
helemaal als vanouds.. Je bent en blijft mijn beste vriendin! Peet, ook al heb je het razend 
druk, je vindt altijd wel tijd voor je vriendinnen in je drukke schema. Ik weet niet hoe je 
het allemaal doet, maar ben trots op je!

Lieve Suus en Miek, als buitenbeentjes van onze jaarclub, zijn we maar ons eigen clubje 
begonnen..:) Bedankt voor jullie support en gezelligheid gedurende de studiejaren en 
daarna! Hopelijk volgen er nog vele etentjes en shopmiddagen samen!! 

Lieve (Tijmen en) Inge, liefste zus, bedankt dat je er altijd voor me bent. De manier waarop 
jij in het leven staat en tegenslagen het hoofd biedt, maakt dat ik super trots op je ben! 
Lieve (Carolijn en) Marco, grote broer, ook jij bedankt voor al je steun en de heerlijke 
etentjes bij jou thuis. Ik kan me geen betere zus en broer (of aanhang) wensen.

Lieve Suus en Inge, mijn paranimfen, ik vind het ontzettend fijn dat jullie op deze bijzondere 
dag naast mij zullen staan voor de nodige mental support.

Lieve schoonfamilie, ontzettend bedankt voor al jullie steun tijdens de afgelopen jaren! 
Met de wekelijkse etentjes, weekendjes weg, logeerpartijtjes van de kids, vele feestjes 
en bruiloften tussendoor is er voor de nodige afleiding gezorgd!:) Ik ben blij jullie in mijn 
leven te hebben.

Lieve pap en mam, jullie hebben ervoor gezorgd dat ik ben wie ik nu ben, en hebben me 
alles geleerd wat nodig was om dit te bereiken. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke 
steun en het warme thuis dat jullie ons geven.

Lieve Dhiresh, bedankt voor je eindeloze liefde, begrip en support in deze afgelopen 3 
jaar en al die jaren ervoor. Je hebt me veel moeten missen tijdens congressen en mijn tijd 
in Canada, en ook tijdens de afronding van het proefschrift heb je weinig aan me gehad, 
maar we hebben nog een heel leven samen om het goed te maken! I just wanna spend 
my life with you…




