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250, of telefonisch op een willekeurig moment in het weekend. Het is me ook duidelijk 

geworden dat “Methode Piek” meer is dan wetenschap; familie gaat voor alles, moeilijke 

situaties ga je niet uit de weg en goede ideeën komen meestal niet tijdens werktijd. On-

danks je gemiste vlucht is de nieuwe start in Londen een groot succes gebleken. Bedankt 

voor je blinde vertrouwen, alle deuren die je voor me hebt geopend en alle kansen die je 

me hebt gegeven. Het is een voorrecht om jou als promotor te hebben en ik kijk uit naar 

het vervolg van de vele projecten en samenwerkingen die we nog hebben lopen.

Prof.dr.ir. J.A.E. Spaan. Beste Jos, jouw expertise binnen de coronaire fysiologie loopt als 
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clinicus hebt gespendeerd voor het bijbrengen van de basis van de coronaire fysiologie. 

Ondanks dat we het niet altijd eens waren over de te volgen route heb je nooit geaarzeld 

om jezelf in moeilijke situaties als brug op te werpen. Ik prijs me gelukkig dat je als 

promotor achter me staat.

Dr. M. Meuwissen. Beste Martijn, zowel illustere voorganger als dé grote initiator van dit 

proefschrift. De omvang en kwaliteit van jouw proefschrift waren natuurlijk een zware 

erfenis. Echter, ondanks je vroegtijdige vertrek naar Breda heb je er alles aan gedaan om 

ook dit proefschrift een succes te laten worden, ook al moest je daarvoor regelmatig je 

vrije dag opofferen. Buiten je onmisbare bijdrage aan de manuscripten in dit proefschrift 

ben ik je dankbaar voor jouw bijdrage aan mijn promotietraject als vraagbaak en mentor, 

evenals je voor je onmetelijke enthousiasme en positivisme. Bovenal ben ik je dankbaar 

voor je steun wanneer er weer eens een horde overwonnen moest worden. Wat doorde-

weekse biertjes in de Rivierenbuurt al niet kunnen doen: zonder jou was dit proefschrift 

er niet geweest.

Prof.dr. J.G.P. Tijssen. Beste Jan, wellicht klinisch epidemioloog in praktijk, maar interven-

tiecardioloog in theorie. Jouw bijdrage aan dit proefschrift verraadt zich op iedere pagina 

waar niet alleen hoofd- en bijzinnen, maar ook de komma’s op de juiste plek staan. Ik 

bewonder hoe jij, ongeacht het onderwerp, bij ieder manuscript de vinger op de zere 
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plek wist te leggen en vervolgens het engelengeduld had om deze samen op te lappen. Ik 

ben je dankbaar voor je mentorschap en bewonder hoe je je daarnaast hebt opgeworpen 

als beschermheer van de onderzoekers.

Dr.ir. M. Siebes. Beste Maria, inhoudelijk zijn er weinig mensen die op jouw niveau mee 

kunnen. Ondanks dat we wel eens botsten en ik je geduld met regelmaat op de proef 

stelde, heb je nooit geschroomd om waar nodig je bijdrage te leveren. Ik bewonder 

je oog voor detail en je passie voor gedegen fysiologisch onderzoek. Bedankt voor je 

bijdrage aan dit proefschrift.

Dr. J. Escaned. Estimado Javier, gracias por la oportunidad de pasar una parte de mi pro-

grama de Doctorado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y por participar en mi 

tribunal de Doctorado. Es un misterio para mí el que se combinen tantos conocimientos 

y habilidades en cardiología intervencionista con un conocimiento inagotable sobre jazz, 

filosofía y arte, en una sola persona. Admiro cómo además reservas el tiempo suficiente 

para estar con la familia y amigos. Eres un gran ejemplo y mi estancia en Madrid me ha 

enseñado muchas cosas mucho más allá de la fisiología coronaria, por las que estoy real-

mente agradecido. Espero con interés una colaboración continua y deseo ser capaz de 

adquirir al menos una pequeña parte de sus extraordinarias habilidades como operador 

en el futuro.

I am very grateful to prof.dr. S. Redwood from King’s College, London, for his kindness 

to participate in the evaluation of this thesis and his willingness to attend the public 

defense in Amsterdam.

De overige leden van de promotiecommissie, prof.dr. D.J. Duncker, prof.dr. M.J.A.P. Daemen, 

prof.dr. R.J.G. Peters en prof.dr. E.T. van Bavel ben ik zeer erkentelijk voor de beoordeling 

van de inhoud van mijn proefschrift en voor het invulling geven van de oppositie.

academisch medisch centrum

Het onderzoek binnen het Hartcentrum zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van 

alle interventiecardiologen in het AMC. Prof.dr. Rob de Winter, dr. Karel Koch, dr. José 

Henriques, dr. Jan Baan Jr, dr. Marije Vis en dr. Joanna Wykrzykowska, alsmede de inter-

ventiecardiologen en fellows die inmiddels elders werkzaam zijn, wil ik graag bedanken 

voor hun bereidheid mee te werken aan de uitgebreide meetsessies op het cathlab.

Dr. José Henriques. Beste José, jouw rol binnen mijn promotietraject gaat verder dan uit 

de hoofdstukken in dit proefschrift blijkt. Als geen ander sta jij voor je promovendi en 
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schroom je geen moment om dat te laten blijken. Buiten een genadigd interventiecardi-

oloog ben je een mentor eerste klasse. Dank voor je support.

Drs. I.A.C. van der Bilt. Beste Ivo, onder jouw vleugels begon mijn wetenschappelijke 

carrière in het VU Medisch Centrum in het kader van een wetenschappelijke stage. Drie 

jaar en een onderzoeksprijs verder heb jij een dominante rol gespeeld in mijn overgang 

naar het AMC. Je inschatting dat dit een traject is wat goed bij me zou passen is waarheid 

gebleken. Volgens mij ben jij nu aan de beurt?

Er kan natuurlijk niet voorbij worden gegaan aan alle verpleegkundigen van het Hartcen-

trum; zonder jullie is er geen onderzoek! Wim Rohling, jouw technische ondersteuning, 

vooral wanneer op het moment suprême de signalen weer eens door de war raakten, 

heeft menig stress moment in de kiem gesmoord. Je enthousiasme is aanstekelijk en 

je inzet van onschatbare waarde. Fokke, Janet en Simonne, jullie bijdrage aan dit proef-

schrift valt wellicht niet direct op, maar het werk dat jullie verrichtten vormt de basis van 

veel van de artikelen die hier in zijn verzameld. Bedankt voor de gigantische hoeveelheid 

werk die jullie me uit handen hebben genomen.

Lieve, Regina, Anita, Piety, Mary-Allen, Ingrid en Mirjam, de spil van de afdeling en een 

grote vraagbaak voor menig onderzoeker; dank voor jullie ondersteuning. Lieveke, hoe is 

het mogelijk is dat ik als enige onderzoeker door de mazen van de wet heen ben geglipt, 

en zonder de verplichte beoordeling door de ‘Moeke des Afdelings’ toch als promovendus 

aan het werk ben gekomen? Hopelijk geldt dit proefschrift met terugwerkende kracht als 

goedkeuring.

Zonder de input, hulp en gezelligheid van de collega interventie-onderzoekers had ik 

mijn tijd met 14 man op een kamer zonder ramen niet overleefd: Annemarie, Wichert, Ze-

Yie, Kirsten, Ralf, Mariëlla, Ties, Bimmer, Loes, Wouter, Dagmar, Anja, Esther, Ling, Robin, 

Joëlle, Ivo, Debbie, Martijn v M., Martina, Niels en Juliette. Ondanks het zuurfstofgebrek 

hebben jullie het hoogste IQ per vierkante meter AMC. Christian, Judith, Louise, Vero-

nique, Wouter, Suzanne, Madelon, Sangeet, Paul, Zeliya, Klaartje, Mark, Alexander, Teun, 

Romy, Annelieke, Jouke, Ilja, Khibar en Susan. Fleur, Krystien, Hayang, Suzanne, Joeri,  

Michiel, Yolan, Jim, en alle collegae bij de afdeling Biomedical Engineering & Physics:. 

dank voor het luisterend oor – hoewel veelal met koptelefoon op–, de hulp en vooral 

de gezelligheid buiten het AMC. Ik kijk er naar uit om met veel van jullie de opleiding te 

doorlopen!

Een aantal onderzoekers moeten wel apart genoemd worden.
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Peter, Pier en Sébastien, the self-proclaimed Kloppende Spier 2.0. Bij toeval ontstaan 

in Stockholm, maar uitgegroeid tot een hechte vriendschap en nu zelfs met z’n allen in 

opleiding. Peter, als groentje werden mijn eerste pasjes in de wereld van het onderzoek al 

zorgvuldig door jou als Chief Fellow begeleid. De vele, veelal onopzettelijk en uiteindelijk 

vruchteloze, voorzetjes buiten het AMC zijn legendarisch. Uiteindelijk is het me toch zelf 

gelukt; misschien heeft het aan de kleur gelegen? Pier, je nuchtere Friese kijk op deze 

wereld is frequent een verademing, doelloze discussies en uitgebreid ski-hut repertoire 

incluis. Het is een voorrecht dat jullie straks naast me zitten. Sebas, een half jaar voor mij 

uit in de opleiding en daarmee een fantastisch boegbeeld en steun. Gelukkig beginnen 

de meesten ons inmiddels van elkaar te onderscheiden (jij had toch vorige week ook al 

dienst?). Ik heb het nog nagevraagd, maar een extra stoeltje was echt geen optie, anders 

zaten jullie er met z’n drieën.

Maik, als buren hebben we heel wat uren zonder zonlicht doorgebracht. Jouw drive is 

ongekend en je handhygiëne is legendarisch. Ik kijk uit naar jouw promotie en ben blij 

dat je ons straks vergezeld in de opleiding.

Ronak, binnen B2-213 onmisbaar als statistisch vraagbaak, buiten het AMC onmisbaar 

als party-planner. Het is bijzonder hoe jij je promotie hebt volbracht met alles wat je 

voor je kiezen kreeg, maar volgens mij is dat gewoon hoe je bent: doorzetten, hoe dan 

ook. Ik hoop dat we onze waardevolle samenwerking voortzetten als we beiden weer in 

het AMC zijn beland. 

Mijn opvolgers, Martijn en Gilbert. Martijn, technisch geneeskundige en zeldzaam trots 

om geen arts te zijn. Jij ervaart als geen ander de befaamde ‘Methode Piek’ met de vele 

projecten die in de lucht moeten worden gehouden. Het was mooi om te zien dat alles 

toch niet zo makkelijk was als je bij aanvang dacht, maar vooral hoe snel je je ontwikkelt 

en hoe ogenschijnlijk makkelijk de organisatie van meerdere grote trials je afgaat. Je bent 

een gigantische aanwinst voor het team, en volgens mij is het nu tijd voor jouw boekje.

Gilbert, de nieuwste aanwinst binnen Team Piek. Jouw eerste review was een mooie 

blijk van waardering, zelden heb ik zoveel van mijn eigen woorden en figuren in ander-

mans werk terug zien komen. Welkom in het team, je hulp is hard nodig.

Froukje, als directe collega was je een onmisbare vraagbaak bij alles wat met signaalanal-

yse te maken had. Dank voor je al je hulp en geduld.

Martijn Piek, Mini-professor, als geen ander heb jij de kunst van het follow-up verzamelen 

onder de knie. Soms werd gelijk de haak er opgegooid, maar vaak werd het je taak om 

de veelal oudere patienten vriendelijk te woord te staan over de dagelijkse beslom-
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meringen. Sommigen noemen het tijdrekken om meer te kunnen verdienen, ik noem het 

liever sociale verplichting. Dank voor alle luttele uren aan de telefoon, zoals je ziet is je 

bijdrage is van onschatbare waarde geweest.

Graag bedank ik de collega assistenten en stafleden van de afdeling Interne Geneeskunde 

van het AMC voor de leerzame en gezellige sfeer op de afdeling. Tevens een woord van 

dank aan de verpleging op de afdelingen van de Interne Geneeskunde; jullie zijn on-

misbaar. Specifiek de verpleging van afdeling F7 Noord: bij jullie begonnen als groentje, 

maar binnen luttele tijd al prominent onderdeel van het Sinterklaas-gedicht. Dank voor 

jullie begeleiding en geduld bij mijn eerste stapjes als arts-assistent!

hospital universitario clínico san carlos, madrid

Estimado Mauro, mi estancia en Madrid se ha coloreado gracias a tu amistad. Tu familia y 

tú me proporcionasteis una cálida bienvenida en Madrid. Con gran pasión, me mostras-

teis los entresijos de la vida de Madrid, dominada por el pulpo, el chuletón y el tinto. 

Las largas horas que hemos pasado discutiendo sobre la fisiología coronaria me han 

enseñado que siempre tengo razón, aunque su punto de vista equilibrado y su mente 

crítica ha jugado un papel crucial en muchas partes de esta tesis. Valoro tu amistad y 

espero que pronto nos reunamos en Méjico.

Estimadas Alicia y Sara, estos agradecimientos no estarían completos sin mencionar a 

ustedes. Muchas gracias por su ayuda durante mi estancia en Madrid, y por tratar de 

mejorar mi español, más allá de "muy bien". Gracias por su amistad y espero que nos 

volvamos a reunir pronto.

Prof.dr. Carlos Macaya, gracias por darme la oportunidad de trabajar en el Hospital Clínico 

San Carlos. A los cardiólogos intervencionistas, Antonio, Borja, Iván, Pilar, Nieves, Luis, 

y todo el personal de laboratorio de cateterismo; gracias por su hospitalidad durante 

mi estancia en Madrid. Borja, Jaume y Rodrigo, gracias por haberme introducido en el 

mundo de la investigación experimental en el CNIC. Cuida de Henry hasta que vuelva, a 

continuar con nuestra colaboración.

imperial college, london

Dr. Justin Davies. Dear Justin, many of the papers and thoughts presented in this thesis 

are the result of a fruitful collaboration with you and your team. I admire how you play 

a pivotal role in the on-going culture change in the field of coronary physiology, while 

providing many young researchers the opportunity to grow. I am grateful for your men-

torship, and the many opportunities you have created for me.
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The Cavemen - Shai, Ric, and Sukh - thank you for the many hours of data analysis, 

manuscript revisions, lengthy discussions and ‘refreshments’ at the conferences. I am 

happy to be part of the team: this is just the beginning.

familie en vrienden

Op de achtergrond vaak wat gehoord over ‘iets met draden met sensoren en het hart’, 

maar nu dan het resultaat van de afgelopen jaren. Met dit proefschrift op de plank is er 

hopelijk weer meer tijd om jullie met regelmaat te zien. Dank voor jullie interesse en 

support!

Jan Joost en Rick, broers heb je niet voor het kiezen, maar met jullie heb ik niets te 

klagen. Ook jullie heb ik veel te weinig gezien, maar met de afronding van dit proefschrift 

komt daar hopelijk snel verandering in. Dank voor jullie steun en het frequent aanhoren 

van alle onderzoeksbeslommeringen.

Lieve ouders, van jullie heb ik geleerd dat hard werken loont. Zonder jullie steun was dit 

proefschrift er echter nooit geweest. Ik prijs me gelukkig met de zorgeloze basis die jullie 

mij, Jan Joost en Rick hebben gegeven, en besef als geen ander dat we dat veel te vaak 

voor lief nemen. Dank voor alles wat jullie voor ons doen. Dank voor het warme thuis dat 

er altijd zal zijn. Dit proefschift is voor jullie.

Liefste Maren, het is bijzonder hoe je zo onverwacht precies kunt vinden wat je nodig 

hebt. Ik verbaas me er iedere dag over hoe mooi je bent. Dank voor je steun bij de laatste 

loodjes die vooral ’s avonds en in het weekend plaatsvonden; nu is het echt af! We gaan 

een mooie toekomst tegemoet, ik hou van je.


