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Dit proefschrift is de afsluiting van een leerzaam promotietraject en is tot stand 
gekomen door de hulp van velen. Allereerst gaat mijn dank uit naar de patiënten die 
hebben deelgenomen aan de onderzoeken. Verder wil ik een aantal personen in het 
bijzonder bedanken.

Te beginnen met mijn co-promotor dr. Jan Baan die ik veel dank verschuldigd ben voor 
de kans, die ik gekregen heb, om aan dit promotie onderzoek te mogen werken. Jan, 
onder jouw leiding heb ik zeer zelfstandig leren werken en functioneren en heb ik het 
mooie vakgebied Cardiologie nog meer leren waarderen. Verder wil ik je bedanken 
voor de mogelijkheid die je mij geboden hebt om met wat extra tijd dit proefschrift 
goed af te kunnen ronden voor mijn start in het OLVG. Uiteindelijk heeft dit promotie 
traject geleid tot een mooi proefschrift. 

Vervolgens wil ik mijn andere co-promotor dr. Berto Bouma graag danken voor zijn 
enorme inzet, geduld, humor en altijd goede ideeën voor nieuwe manuscripten.  Het 
was erg fijn dat je altijd tijd had om een manuscript te beoordelen en tips te geven 
over de aanpak. Verder dank voor de verbeteringen van mijn ‘Monnickendams’. 

In het bijzonder ben ik mijn promotor prof. dr. Jan Piek veel dank verschuldigd. 
Manuscripten waren altijd in zeer korte tijd nagekeken en je kwam altijd met goede 
ideeën om een manuscript te verbeteren of aan te passen. Jouw inzichten resulteerden 
vaak in mooie toevoegingen aan de manuscripten waardoor de kwaliteit ervan nog 
beter werd. Dank ook voor de altijd prettige samenwerking.

Prof. dr. Jan Tijssen mijn andere promotor wil ik uiteraard ook graag danken voor al 
zijn inzet. Het was altijd mogelijk om vragen over statistiek of de opbouw van een 
manuscript te stellen. Jan, ik heb ontzettend veel van je geleerd. Natuurlijk denk 
ik ook met heel veel plezier terug aan de gezellige avonden met jou en de arts-
onderzoekers tijdens de congressen.

De leden van mijn promotiecommissie:  Prof. dr. L.A. van Herwerden, Prof. dr. P.P.T. de 
Jaegere, Prof. dr. mr. B.A.J.M. de Mol, Prof. dr. Y.M. Pinto, Dr. R.K. Riezebos, Prof. dr. 
R.J. de Winter wil ik bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift en voor de 
bereidheid om zitting te nemen in mijn promotiecommissie.

Uiteraard wil ik alle interventiecardiologen, echocardiologen en cardiothoracaal 
chirurgen van het AMC bedanken voor de goede en prettige samenwerking tijdens 
mijn promotietraject. In het bijzonder wil ik de interventiecardiologen dr. Karel Koch 
en dr. Marije Vis bedanken voor al het overleg op de polikliniek over de MitraClip en 
TAVI patiënten en alle hulp bij het onderzoek en het beoordelen van de manuscripten. 
Dr. Paola Meregalli en dr. Navin Bindraban als betrokken echocardiologen bij het THI 
traject, wil ik ook hartelijk danken voor hun betrokkenheid bij de analyses van alle 
TEE’s van de MitraClip patiënten en de hulp bij de manuscripten. Daarbij  wil ik jullie 
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alle vier en dr. Nils Planken (betrokken bij het THI team als radioloog) bedanken voor 

de erg prettige samenwerking in het gehele THI traject. 

Dear Motoharu Araki, Masahiro Yamawaki and Takuro Takama. あなた方全員で成し
遂げてくださった心エコー室での仕事に大変感謝しています。皆さんの助けがなけれ
ば、私の研究のためにエコーのデータを全て解析することは決して出来ませんでし
た。そして、親切な皆さんと一緒に仕事でき、とても嬉しかったです。済生会横浜市
東部病院でのTAVIプログラムが成功しますよう、心より願っています。

Esther Scheunhage ben ik bijzonder veel dank verschuldigd. Esther, zonder jouw 

fantastische hulp was het nooit gelukt om alle studies op te zetten en te continueren 

en was het nooit mogelijk geweest om alle patiënten op de poli terug te zien. Jij hebt 

zoveel werk verzet! Je was mij vaak al een stap voor. Ik ben erg blij dat ik met jou al 

die tijd mocht samenwerken.

Onno, Rena en Gerry ben ik erg dankbaar voor al hun inzet voor het THI traject en de 

hulp bij mijn promotietraject. Ik was enorm blij toen jullie het team kwamen versterken, 

jullie hebben zoveel werk uit handen genomen van de onderzoekers. Jullie zijn enorm 

waardevol voor het THI traject.

Verder wil ik natuurlijk alle verpleegkundigen en medewerkers van catheterisatiekamers 

danken voor al hun inzet en hulp voor al het onderzoek wat daar verricht wordt. Ook 

dank voor de fijne sfeer op de cathkamers. 

De secretaresses van de interventiecardiologie en alle medewerkers van de poli 

heel veel dank voor al hun hulp bij mijn promotietraject en voor het plannen van alle 

patiënten in het kader van onderzoek.

Anita, Regina, Lieve en Piety wil ik graag bedanken voor alle hulp en ondersteuning. 

Lieve ook dank voor alle gezelligheid.

Annelieke van Riel enorm bedankt voor de super fijne en gezellige samenwerking. 

Die samenwerking heeft ons beide twee mooie publicaties opgeleverd. Het was echt 
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van een nieuwe studie. Alle werkzaamheden met jou tijdens de studie en het overleg 

over de manuscripten liepen allemaal zo soepel. Verder was het ook enorm gezellig 

in Istanbul bij het EuroEcho congres. Ik wens je veel succes toe met het afronden van 

jouw boekje.

Rosemarijn Jansen, wat leuk dat ik jou heb leren kennen en dat allemaal dankzij dr. 

Steven Chamuleau. Het was ontzettend leuk en gezellig om met jou samen te werken. 

We hebben een mooi overzicht opgezet over mitralis insufficiëntie en dit was tevens 

voor ons beide ons eerste manuscript dat we geschreven hebben. Uiteraard wil ik 

ook dr. S.A.J. Chamuleau, dr. J. Kluin, dr. R.B.A. van den Brink en prof. dr. L.A. Van 

Herwerden danken voor hun prettige samenwerking aan dit manuscript
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Zonder Rianne de Bruin-Bon was het nooit gelukt om alle echo’s zelf te beoordelen 
voor dit proefschrift. Rianne, hartelijk dank voor je inzet om mij te leren om echo’s te 
beoordelen. En ook voor je inzet tijdens het inspanningsonderzoek bij de MitraClip 
patiënten en het beoordelen van de manuscripten. Verder wil ik alle echo laboranten 
enorm bedanken voor hun inzet om al die MitraClip en TAVI patiënten te echoën. 
En natuurlijk ook Jim en Hetty en Rianne bedankt voor de gezelligheid tijdens de 
EuroEcho congressen.

Kirsten Kooiman, enorm bedankt voor al je inspanningen rondom het pacemaker 
manuscript dat we hebben geschreven. Het heeft je een hoop tijd gekost om alle 
pacemaker gegevens op te zoeken in alle verschillende systemen. Ik ben heel blij 
dat we het uiteindelijk toch voor elkaar hebben gekregen om het manuscript te 
publiceren. Ook drs. Reinoud Knops wil ik danken voor zijn goede ideeën en inzet ten 
aanzien van het pacemaker manuscript

Natuurlijk wil ik ook al mijn collega onderzoekers danken voor de leuke tijd. Om te 
beginnen met de onderzoekers van B2-213: Annemarie, Bimmer, Wichert, Wouter, 
Margo, Miranda, Anja, Ronak, Loes, Ralf, mijn gezellige buurmannen Peter en Ties, 
Dagmar, Martijn, Tim, Maik, Pier, Ling, Robin, Joelle, Mariëlla, Martina (nog dank 
voor de prachtige afscheidstaart), Ivo en zeer recent erbij gekomen: Debbie, Martijn, 
Gilbert. Dankzij jullie mooie B2-213 schort zal ik vaak aan jullie terug denken. Verder 
natuurlijk ook alle ander collega onderzoekers: Judith, Veronique, Sebastien, Madelon, 
Harald, Christian, Louise, Wouter, Suzanne, Yuka (dank voor de Japanse vertaling in dit 
dankwoord), Fleur, Joeri, Susan, Khibar, Sangeeta, Yu Kwan (jammer voor de AMCers, 
maar ontzettend leuk voor je dat naar Singapore bent verhuisd), Paul, Zeliha, Klaartje, 
Piet, Carla, Teun, Mark, Annelieke, Romy, Alexander (gezellig dat we nu collega’s in het 
OLVG zijn), Jouke, Josephine, Maaike, Ilja, Michiel. Verder ook Floortje als radiologie 
onderzoekster bij het THI team.

In het bijzonder wil ik nog graag mijn mede-promovendi van de ‘kleppen’ benoemen: 
Ze Yie Yong en Esther Wiegerinck.

Ze Yie, ik wil je enorm bedanken voor de leuke tijd die ik met je gehad heb als collega 
arts-onderzoeker. Jij hebt mij in het begin gelijk goed op de hoogte gebracht over 
alles op het gebied van de percutane kleppen. Je bent alleen aan het onderzoek van 
de percutane kleppen begonnen wat een enorm karwei was. Je was erg betrokken bij 
het hele traject en je hebt altijd enorm hard gewerkt. Dank voor alles wat je mij hebt 
geleerd en alle hulp die je geboden hebt tijdens mijn promotietraject. Ik wens je nog 
heel veel succes met het vervolg van je opleiding tot cardioloog.

Esther, ook jou wil ik ontzettend bedanken voor al je hulp en gezelligheid. Ik was 
heel erg blij dat jij het team kwam versterken toen Ze Yie ons ging verlaten voor 
de opleiding. Ook jij hebt altijd enorm hard gewerkt en gelukkig konden we elkaar 
regelmatig goed helpen met die enorme lijst aan poli patiënten die vaak allemaal 
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gelijktijdig werden gepland. Ik vind het erg leuk dat ik nog samen met jou een aantal 
manuscripten heb kunnen schrijven aan het einde van mijn promotie traject. Het was 
fijn om met jou samen te werken. Verder wil ik je nog enorm danken voor alle hulp bij 
de laatste loodjes van mijn promotie traject. Ik wens je nog heel veel succes met het 
afronden van je promotie en als je hulp nodig hebt, sta ik natuurlijk altijd voor je klaar.

Dankzij de cardiologen van het Westfriesgasthuis ben ik zo ontzettend enthousiast 
geworden over het vakgebied cardiologie. Mede door mijn werkervaring daar als 
ANIOS ben ik uiteindelijk beland waar ik nu ben. Graag wil ik drs. Sander Anneveldt, 
drs. Dick Basart, dr. Paul van Bergen, drs. Paul Dekkers, drs. Charles Janus, drs. Hugo 
van de Klippe en en dr. Jacobijne Wiersma allen danken voor hun enthousiasme dat 
ze mij hebben bijgebracht over de cardiologie en dank voor alle leuke en leerzame 
diensten die ik nog heb mogen doen tijdens mijn promotietraject.

Alle vrienden en familie wil ik danken voor al hun steun en geduld. Ik noem geen 
namen, anders wordt de lijst veel te lang en nu weet ik zeker dat ik niemand vergeet.

Mijn paranimfen Ellen Thieme en Arend van Dijk wil bedanken voor al hun hulp bij 
het laatste deel van mijn promotie traject. Dank voor alle ‘minder leuke dingen’ zoals 
manuscripten nakijken en ook voor het helpen met de organisatie van alles rondom 
deze bijzondere dag. Ik ben heel blij dat jullie mij wilden helpen.

Uiteraard wil ik mijn schoonfamilie (Jan, Selma, Monique en Danny) danken voor alle 
steun en specifiek Danny wil ik nog bedanken voor het ontwerpen van de kaft van dit 
boekje, het is erg mooi geworden. Dank je wel. 

Mijn ouders hebben mij mijn hele leven altijd gesteund, aangemoedigd en geholpen. 
Ook bij het schrijven van dit proefschrift is dat niet anders geweest. Ik wil jullie graag 
bedanken voor het feit dat jullie onvoorwaardelijk en te allen tijde voor mij klaar staan. 
Verder wil ik mijn broer Arend (tevens paranimf) en mijn Duitse zus Melanie danken 
voor hun steun en hulp en ik ben op jullie allebei even trots. 

Lieve Gert-Jan, ware liefde bestaat, het bewijs dat zijn wij. Dank voor al je steun, geduld 
en hulp, maar ook voor je humor en relativeringsvermogen (en soms ‘gepeperde’ 
oplossingen). Je staat altijd voor mij klaar en ik kan ook altijd op je rekenen. Deze 
promotie draag ik vooral aan jou op.
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She graduated from high school (OSG Westfriesland in Hoorn) in 2001, where she first 
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in Amsterdam under supervision of co-promotores dr. J. Baan and dr. B.J. Bouma 
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