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Wetenschap is waar verbeelding werkelijkheid kan worden. Ik heb enorm genoten om 

met zoveel geweldige mensen te mogen samenwerken. Ik ben er van overtuigd dat deze 

ervaring mij in de toekomst een betere wetenschapper, maar vooral een beter mens 

maakt. Ik ben  iedereen die betrokken is geweest bij dit proefschrift zeer dankbaar.

Maarten-jan, Ik wil je enorm bedanken dat mij gedurende mijn opleiding cardiologie 

de kans hebt gegeven om mee te werken aan de PRISON studies wat uiteindelijk heeft 

geleid tot dit proefschrift. Naast dit prachtige boekje is deze kans de belangrijkste stap 

geweest om mijn droombaan als interventie cardioloog te kunnen vervullen. Ik denk nog 

vaak terug aan de gezellig avond in jullie huis in Zuid-Frankrijk, waar we samen met Eef 

en Mart heerlijk hebben genoten van elkaars gezelschap met witte wijn en langoustines 

op een prachtige zomeravond.

Jan, Ik wil je bedanken voor alle tijd die je in mij hebt geïnvesteerd. Je bent een ontzet-

tende prettige persoonlijkheid en het was nooit een straf om in het AMC op bezoek te 

komen. Jij hebt me wetenschappelijk leren denken, redeneren, schrijven en discussië-

ren. Door een overvolle agenda soms moeilijk te bereiken, maar op cruciale momenten 

altijd beschikbaar.

Benno, Jan, Jur, Frank, Egbert en Ago, Ik wil jullie allemaal bedanken voor de bijdrage 

aan mijn proefschrift maar belangrijker de fantastische tijd in het Antonius ziekenhuis. 

Vooral de maandelijkse repeterende vraag van Benno, “Koen wanneer is je promotie 

datum?” heeft me al die jaren scherp gehouden om deze promotie tot een goed einde 

te brengen!

Hans, Mike, Gerda, Inke, Manfred, Marjan, Bertinel, Conny, Boudewijn, ik wil jullie 

enorm bedanken voor jullie inzet, doorzettingsvermogen en grote hart voor de PRISON 

studies. Ook na mijn vertrek uit het Antonius was er altijd een bureau, cappuccino en 

gezellig ambiance  op de R&D afdeling beschikbaar. 

Eva, Judith en Carlo, bedankt voor jullie enorme bijdrage aan dit proefschrift. Jullie wa-

ren mijn klankbord en uitlaat klep. Jullie zijn belangrijk geweest om de juiste drive te 

houden.
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Edy, Edwin, Yvonne, Jolanda, Frederique, Helen, Petra, Marieke, Hanneke, Marianne, 

Petra, Bernadet, Anand, Ries, Saskia, Elsa, Annemarie, Amanda Ik wil jullie bedanken 

voor alle patiënten inclusies, maar belangrijker leerzame en vooral gezellig tijd op het 

cathlab. Yvonne en Anand jullie wil ik in het bijzonder bedanken voor alle inspanningen 

voor het corelab in vrije dagen en weekenden.

Ad, Michel, Jan, Kees-Jan, Tessel en alle andere maten en verpleegkundige uit het Me-

disch Centrum Leeuwarden. Ik wil jullie bedanken voor de ruimte die jullie mij hebben 

gegeven om mijn promotie verder af te maken en verder te ontwikkelen als jonge klare 

interventie cardioloog. In het bijzonder wil ik Sjoerd bedanken voor alle geïnvesteerde 

tijd, gastvrijheid en gezelligheid in mijn korte bezoek aan Friesland. 

Pim, Inge, Guus, Annemiek, Cees-Joost, Bart, Jan-Melle, Hans, Nard, Kathinka, Nico, 

Pepijn, Kayan, Luuk, Joost, Marloes, Frank, Ted, Ischa, Lucas, René, Tim, Alexander, 

Luuk, Joost, Bart, Niels, Patrick, Erwin, Eveline en Dennis, alle verpleegkundige, secre-

taressen, assistenten van het hartcentrum. Ik wil jullie bedanken voor jullie hartelijke 

ontvangst in Eindhoven. Het is een grote eer dat ik mijn carrière mag voorzetten in het 

grootste hartcentrum van de Benelux. En ik hoop in de toekomst, samen met jullie het 

hartcentrum op een nog hoger niveau te brengen. 

Pap, Marion, Erik, Lizette, Magrieth, John, Frederik, Ruben en Fleur. Ontzettende be-

dankt voor jullie support de afgelopen jaren. Het zit hem soms in kleine dingen.. samen 

een kopje koffie drinken…  even gedachte wisselen… een herinnering uit de oude doos 

ophalen. Maar ook in de talloze keren oppassen, voor ons koken, klussen en helpen 

verhuizen. Ruben ik wil jou in het bijzonder bedanken voor je punt gave figuren en cover 

van dit proefschrift.

Lieve vrienden en vriendinnen bedankt voor alle keren dat ik even niet aan mijn proef-

schrift hoefde te denken, samen feesten, fietsen, skiën en borrelen. In deze hectische 

levensfase zijn momenten van samenzijn schaars, maar daarom des te waardevoller. 

Lieve Martha, Lieve Isabelle, Lieve Florian en Lieve…. Ik ben ziels gelukkig dat jullie in 

mijn leven zijn gekomen. Jullie geven mijn kracht, hoop, passie en geloof in een mooie 

toekomst. Mart ik wil je bedanken voor alle steun en ruimte die je me hebt gegeven om 

dit proefschrift te schrijven. Met ons gezin geniet ik van elke moment dat we samen zijn 

en dat ik weer met jullie mag knuffelen.
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lieve Mamma helaas kan ik je niet meer bedanken, maar deze prachtige cover van jou 

schilderkunst, zal me altijd aan de betekenis van onvoorwaardelijke liefde herinneren.
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