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DANKWOORD

Hoewel alleen mijn naam op de kaft van dit boekje staat, was het niet mogelijk om dit 
proefschrift te voltooien zonder de hulp van vele anderen. Onderzoek doen is altijd een 
team effort. In de komende pagina’s zal ik proberen om alle collega’s, vrienden en familie 
te bedanken die allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan mijn promotietraject 
hebben geleverd!

Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die hebben deelgenomen aan de REMEDEE 
registry maar ook aan andere studies binnen de interventiecardiologie. Zonder het 
verlenen van toestemming voor het gebruik van de patiëntengegevens is het niet 
mogelijk om dit wetenschappelijk onderzoek te doen. Het is daarom voor mij een groot 
voorrecht dat ik met deze data aan de slag kon gaan.

Geachte professor de Winter, beste Rob, het is inmiddels alweer lang geleden dat ik 
als coassistent uit Leiden kwam informeren naar de onderzoeksmogelijkheden binnen 
team de Winter. Ik ben je ontzettend dankbaar dat je mij toen de kans hebt geboden 
een promotietraject te starten met jou als promotor. Ik waardeer alle ‘Rob-etentjes’ 
op congressen of de jaarlijkse ‘team de Winter-uitjes’ zeer, net als de momenten op B2 
wanneer we plannen bespreken en ideeën uitwisselen over nieuw onderzoek. Je hebt 
me de vrijheid gegeven eigen ideeën uit te voeren en gestimuleerd om ook onderzoek 
in New York te doen, daar ben ik je heel erg dankbaar voor. Nu gaan we een nieuw 
onderzoek opzetten, daar kijk ik naar uit! 

Geachte professor Tijssen, beste Jan, ik ben blij dat ik veel van je heb kunnen leren! Het 
begon tijdens de BROK-cursus, gevolgd door presentaties op congressen maar ook op de 
Rode Luifel in discussies over propensity score matching of inverse probability weighting. 
Uiteraard wil ik je ook bedanken voor alle gezellige congresdinertjes (Zinfadel?). Ook 
denk ik dat, hoewel je nu vijf jaar na je emeritaat bent, onze samenwerking hier niet 
ophoudt; ik verwacht dat er nog vele mooie projecten zullen volgen!

Dr. Koch, beste Karel, wat is het ontzettend leuk dat jij mijn copromotor bent! Via jou 
leerde ik de interventiecardiologie in het AMC kennen en heb ik de kans gekregen om 
aan de slag te gaan met onderzoek binnen de interventiecardiologie. Het is ontzettend 
gaaf om mee te kijken tijdens jouw procedures. Ik vind het tijd om dit voltooide 
promotietraject te vieren met een feestje met optreden van G.O.M.!

Dr. Beijk, beste Marcel, aangezien jij mijn voorganger bent (met TRIAS) was het voor mij 
heel logisch dat jij als copromotor betrokken zou raken. Allereerst ontzettend veel dank 
voor al je hulp bij het schrijven van manuscripten. Jouw snelle, kritische feedback heeft 
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een grote bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Ook was je enthousiast, hoewel niet in 
dit proefschrift, voor mijn gekke ideeën met siliconen bifurcatiemodellen en micro-CT 
scanners of SEM. Daarnaast ben je altijd bereid om even gezellig bij te praten op de B2!

De leden van mijn beoordelingscommissie, prof. dr. Peters, prof. dr. Roos, prof. dr. 
von Birgelen, prof. mr. dr. de Mol, prof. dr. Schalij, dr. Wykrzykowska en dr. Vis, wil ik 
hartelijk danken voor het kritisch bestuderen van mijn proefschrift en de bereidheid te 
opponeren tijdens de verdediging van dit proefschrift.

Pier Woudstra, ik vond het wel eerst even spannend om jouw opvolger te zijn terwijl 
we samen een jaar op de B2 zaten. Maar je hebt me meer dan goed wegwijs gemaakt 
in het COMBO-onderzoek. Zonder al jouw werk was het nooit mogelijk geweest om de 
REMEDEE Registry op deze manier af te kunnen ronden. Ik ben je dankbaar voor al je 
hulp, waaronder het maken van de fantastische event database en het uitleggen hoe je 
een nette syntax schrijft. Je nuchtere Friese instelling (‘’Hoe is het nou mogelijk dat er 
meer mensen naar Bali zijn geweest dan de Waddeneilanden?’) waardeer ik zeer! Ik kijk 
ernaar uit om je promotie te vieren! 

Margriet Klees, ik prijs mezelf gelukkig dat jij als study nurse betrokken bent geweest 
bij mijn promotietraject. Hoewel we de nodige frustraties samen hebben meegemaakt 
(van papieren dossiers in Ierland, tot niet afgenomen troponines in het AMC) heb ik 
altijd ontzettend veel plezier gehad tijdens het samenwerken. Je levert super goed werk 
af en je bent ontzettend goed met de patiënten. Gelukkig heb ik je ook persoonlijk 
beter leren kennen tijdens monitorvisites. Ik hoop dat we nog veel samen zullen werken 
(grote internationale trial met veel exotische sites?)! Janet Brouwer, jij bent een hele 
sterke toevoeging aan team de Winter. Niet alleen op studiegebied voeg je veel toe, maar 
het is ook super gezellig met jou samen te werken! Ook wil ik alle anderen bedanken 
die het mogelijk hebben gemaakt om de REMEDEE Registry uit te voeren: Monika van’t 
Hul-Gorwleska, Nynke van Daalen en Annelies Vinken, ontzettend bedankt voor al jullie 
hulp. Lieve Peeters, ik wil je ook bedanken voor al je werk voor de financiële afhandeling 
van alle studies! 

Alle interventiecardiologen en cath lab verpleegkundigen, die hebben geholpen, niet 
alleen bij de REMEDEE registry, maar ook bij de vele inclusies voor andere studies, dank 
jullie wel voor jullie medewerking!  Marije en Joanna, dank jullie wel in het bijzonder! Ik 
vind het heel leuk dat jullie naast een voorbeeld op het cath lab voor me zijn ook plaats 
willen nemen in de verdediging!
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Dear REMEDEE registry principal investigators: prof. dr. Suryapranata, dr. den Heijer, prof 
dr. I.iguez, prof. dr. van ’t Hof, dr. Erglis, dr. Arkenbout, dr. Muller and dr. Menown, thank 
you for your help in conducting the REMEDEE Registry. 

Dear Dr. Mehran, thank you very much for having me as visiting researcher in your group 
at the Interventional Research Center at Mount Sinai, New York, for six months. You’re a 
true inspiration and an example for all female doctors, who want to go into the field of 
interventional cardiology. I admire your immense creativity: at every core-meeting you 
come up with great new research ideas. I feel very lucky that I have been part of your 
Thanksgiving party, the cath lab party and many more of the festivities at the center. I 
hope we will continue our great collaboration and start many more! Dear Dr. Dangas, 
I would like to thank you also for making me feel very welcome at Mount Sinai. Your 
feedback is always very much appreciated! Dr. Baber thank you for your valuable input 
during many publication meetings!

Dear Jaya, thank you very much for guiding me through my first weeks in New York. 
I hope you are enjoying your time back in the cath lab in Australia! You know you’re 
always welcome to come visit Amsterdam! Thank you to all the other NYC colleagues: 
Birgit, Sabato, Paul in particular! It was very nice to meet you and to discuss work and 
other things during coffees in the office. Hope to see you soon at one of the congresses! 

Marlies, Liefke en prof. von Birgelen, hartelijk dank voor de prettige samenwerking! Jullie 
bereidheid om data te delen heeft geresulteerd in twee ontzettend mooie projecten 
waar ik trots op ben! 

Dr. Beeres, dr. Jongbloed, beste Saskia en Monique, ik wil jullie bedanken voor het 
begeleiden van mijn eerste stappen binnen de wetenschap. Jullie hebben mij niet alleen 
enthousiast gemaakt voor de wetenschap maar ook voor het mooie vak cardiologie.

Dr. van der Born, beste Bert-Jan, hoewel niet gerelateerd aan het onderwerp van dit 
proefschrift, wil ik jou ook bedanken voor de fijne samenwerking aan het manuscript 
over de hypertensie J-curve en de stand van zaken. Het zijn twee mooie artikelen 
geworden, het is een verbreding van mijn onderzoekswerk. 

Jim Vehmeijer, jou wil ik natuurlijk ook bedanken voor de mooie figuren (die zijn het 
belangrijkste van een artikel, toch?) maar ook voor de organisatie van de SPLASH en 
vele andere mooie avonden (Fleetwood Mac in de Casablanca). 

Dan wil ik ook graag alle mede-interventie collega’s bedanken! Van samen op de B2-
213 naar de Rode Luifel, we hebben menig lief en leed gedeeld. Allereerst alle ‘oude’ 
interventiecollega’s Essie, Laaf, Robin, Ties, Mariella (powervrouw, opleidingsplek in 
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the pocket!), Maik (aanstekelijk enthousiasme voor de wetenschap, maar ook goede 
discussiepartner), Daggie (Stilte-uurtje! of met z’n 3-en in Denver) samen hebben we 
flink wat uren in het studentenhok zonder ramen gezeten! Samen met Gilbert (samen 
ploeteren in het archief of stuk gaan om je Limburgse humor), Martina (lieve en vurige 
Purmerender), Martijn Takkie (Bezoekje aan het Capitool of ubertje nodig, Martijn 
regelt het wel!), Joelle (altijd gezellig, van 4e plek frustraties tot aan mooie feestjes), 
Ruben (evaluatie biertjes na BVS sessies op congres), Juliette (ambitieuze topper en 
interventietennis organiseerbuddie) en Niels (Zei er iemand Leeman?) vervolgens 
veel uren op de Rode Luifel gemaakt. Valerie, Jeroen, Thomas, hoewel ‘helemaal’ aan 
de andere kant, dank voor de lekkere koffie! Tadashi, nice to see you’re having fun at 
the AMC! Wieneke, superleuk dat je al een tijdje kamer tks0-225 als thuisbasis hebt. Ik 
kan hard om je lachen (wie steelt er nou een bord van the White House?) en ik ga je 
nog zeker proberen te overtuigen om cardioloog te worden, zodat we collega’s blijven! 
Laura, mede-Robber en voorganger in New York: het is mooi om te zien hoe enthousiast 
je nieuwe en oude projecten oppakt. Van IN-DEPTH maken we samen ongetwijfeld 
een succes! En dan, last but not least, Ling en Ivo, jullie waren ontzettend gezellige 
kamergenoten, met een muziekje aan en chips gaat een dag een stuk sneller voorbij. 
Ivo, dank je voor al je statistische hulp (hoe doe ik nou Cox-regressie?) maar ook overleg 
over aanschaffen van een huis of AMC-kunst! Ling, mede-compagnon van het intens 
succesvolle ACCA, jouw humor en prachtige oneliners zal ik nooit vergeten! Nu gaan we 
alle drie snel promoveren, ik ben trots op ons; dus laten we het gaan vieren (ik weet al 
wat Ivo bestelt, tequila)! 

Nu de WhatsApp-groep Cardiores meer dan 60 personen telt en ik bang ben mensen te 
vergeten maak ik het me er makkelijk vanaf door te zeggen: Lieve EP’ers, congenitale, 
experimentele, thoraxchirurgie en andere collega’s: dank jullie allemaal voor alle mooie 
borrels, wintersporten en congressen! 

Anita en Margreet, dank jullie wel dat jullie deze promotie mogelijk hebben gemaakt 
hoewel ik mijlen ver weg zat en niet even langs kon lopen voor handtekeningen. Jullie 
hebben het proces soepel laten lopen, waarvoor ontzettend veel dank! Regina, jou wil 
ik ook bedanken! Hoewel we niet de Murmur meer samen doen, heb ik ontzettend 
genoten van samen met jou aan de nieuwsbrief werken, je bent een top mens!

JKD/Landelijke Assistentendag commissies, super om met jullie zulke mooie dagen 
te organiseren! Reken maar alvast op mijn aanwezigheid voor de komende edities! 
Turbo22, van coassistenten tot heuse dokters, mooi dat we de traditie voortzetten met 
Sushi of la Cubanita! De literaire cirkel, hier hebben we nu een boek waar we het eens 
niet over hoeven te hebben :p. Ik vind het altijd gezellig meiden! 
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Zeep, ons tweede lustrum is inmiddels alweer geweest en ik vind het super leuk dat we 
elkaar blijven zien! Iedereen bewandelt zijn eigen pad, maar als we samen zijn is het 
binnen 2 tellen als vanouds ;)! Ook de oude lullen van wieveskunne aka gezelligheid/ 
Aruba/Zeeland gang, na 10 jaar ook nog steeds slappe lach om spinazie tussen je 
tanden! Hoop dat de traditie voor W-weekend wordt doorgezet! Ook de Suri-crew/
sranan sweeties, hoewel we niet vaak afspreken, is het altijd mooi als het duur en niet 
leuk is! Joost, jou wil ik uiteraard apart noemen, dank je wel voor al je hulp aan het begin 
van dit promotietraject. Ik waardeer dat nog steeds ontzettend! 

Lau, panalaura, zo leuk dat je langs bent gekomen in NYC! Praten met jou is altijd fijn 
en ik zal proberen weer een goede glazen bol voor je te zijn! Kirsten, als mede-Wief-
in-Amsterdam, ik zal zeker weer te porren zijn voor yin-yoga in Amsterdam! Lot/pina, 
hoe leuk het ook was om jou altijd in Parijs tijdens congres op te zoeken ben ik blij 
dat je weer naar Amsterdam toe komt! Elise Roodenburg, ik blijf jouw docu-/filmwereld 
super interessant vinden. Ik hoop dat we nog veel zullen afspreken om de paralellen 
tussen de wetenschap- en de filmwereld te trekken en natuurlijk lekker te roddelen en 
bij te kletsen! Son, met jou op pad is altijd leuk, of het nou op de HvA/Bacchus, niet de 
Jimmy’s of Lowlands is! Maar wat ga ik je missen, zeg, nu je 10 juni vertrekt! Ik vind het 
zo tof dat je op avontuur gaat, de afspraak staat al dat je me gaat leren duiken want ik 
word sowieso stamgast op welke exotische bestemming je ook neerstrijkt! En we gaan 
natuurlijk “ontzettend bellen” :p! 

Mijn paranimfen, Lisa en Elise: Lisa, mede-Amsterdammer/feminist/boekenclubber/
hardloopster(?). Hoewel we het de afgelopen jaren toch redelijk hebben laten afweten 
op hardloopgebied kunnen we Central Park en rondje Amstel mooi wel afvinken ;)! Ik 
ben blij met zo’n “Cultural Lifestyle”-vriendin en we kunnen als geen ander filosoferen.  
Ik vind het ontzettend leuk dat je m’n paranimf bent! Op naar meer culturele activiteiten 
en natuurlijk die snelle 5k! Elise Tromp! Vanaf de eerste verbind-de-puntjes tot aan de 
wereld over crossen om bij elkaar op bezoek te gaan, we hebben de afgelopen jaren 
veel meegemaakt! Nu gelukkig weer in NL. Ik waardeer je oprechte interesse en jouw 
advies helpt me altijd vooruit! Daarnaast is jouw humor het grappigste wat er is en ben 
ik ontzettend blij dat wij vriendinnen zijn! 

Lieve Fifi en Shona, ik ben ontzettend trots dat ik jullie zus ben! Sho, als grote zus ben je 
stiekem ook in veel opzichten m’n grote voorbeeld. Ondanks dat je nu in Griekenland 
woont weet ik dat dat voor onze band niets uitmaakt. Ik weet dat je er altijd voor me 
bent en ik zal er ook altijd voor jou zijn! Fief, jij bent er ook altijd voor mij. Ook ben je 
altijd bereid me te helpen: is het niet de muren verven of de tuin begaanbaar maken op 
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de Saffierstraat dan is het wel helpen met oefenen voor het wijnexamen :p. Ook maakt 
het niet uit of we in Amsterdam, Dublin of New York zijn, met jou is het altijd gezellig! Ik 
kijk nu al uit naar alle get-togethers met z’n drietjes in Amsterdam en Athene!

Lieve mam en pap, dank jullie wel voor alles! Mam, ik ben nog steeds ontzettend blij als 
ik aan de eerste maanden van mijn promotie terugdenk met onze ritjes van en naar het 
AMC/Woerden, waarbij we lekker over alles (en iedereen) konden kletsen met SLAM!.
fm op de achtergrond. Ik waardeer je mening altijd ontzettend! Pap, ik vind het mooi 
om te zien dat je overdag gewoon met veel plezier kan dokteren en in je vrije tijd van 
je vele hobby’s kan genieten. Ook jouw advies schakel ik veelvuldig maar al te graag in! 
Ik prijs mezelf gelukkig dat jullie zulke toffe ouders zijn en dat jullie me hebben geleerd 
om zelfstandig te zijn, hard te werken maar ook ontzettend van het leven te genieten!

Lieve Tom, deze plek heb je verdiend! Je steunt en stimuleert me altijd om m’n dromen 
na te jagen en samen met jou is alles leuk! Je weet wat je voor me betekent. Van wonen 
in New York City naar nog meer avonturen samen, ik kijk ernaar uit!
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