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DANKWOORD

“But a scientific man must live in a little bit of style”
Henrik Ibsen, An Enemy of The People (En Folkefiende)
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DANKWOORD
Beste Ron, ik kan me nog heel goed herinneren hoe wij elkaar hebben leren kennen; toen was ik 
nog co-assistent, ook nog uit een ander huis – de VU. Daarna is onze samenwerking begonnen, een 
samenwerking die ik tot aan de dag van vandaag bijzonder waardeer en die ervoor gezorgd heeft 
dat ik me in het AMC heel erg thuis voel. Samen hebben wij een aantal mijlpalen kunnen bereiken: 
het afronden van een grote RCT, het presenteren hiervan tijdens een hotline op het ESC en het 
opstarten van het vervolgtraject van onze eerste RCT. Tijdens mijn periode als arts-onderzoeker 
heb je me ook vrij gelaten om mijn eigen weg en stem te vinden als wetenschapper, met soms 
verrassende bijkomende verschijnselen (Dawkins). Ook aan Yolande bedankt voor de adviezen 
die onder het genot van een goede Spaanse rode wijn zijn gegeven op de haciënda – hopelijk is dit 
niet de laatste keer dat we daar de zon onder zullen zien gaan geaccompagneerd door een Perelada. 
Ik blijf je heel dankbaar voor de afgelopen jaren en hoewel mijn promotie het afronden betekent 
van een belangrijk hoofdstuk, hoop ik dat we in de toekomst ook samen aan nieuwe hoofdstukken 
kunnen beginnen.

Beste Jan, lang geleden zijn we begonnen met het in elkaar zetten van een onderzoeksprotocol 
voor RESPONSE. Hierna heeft een diversificatie plaatsgevonden van onze samenwerking: van 
lange sessies wetenschappelijk schrijven, waarin we met gemak een half uur kunnen discussiëren 
over interpunctie, tot even geanimeerde discussies over de beste vertolkers van Liebestod (ik blijf 
bij Birgit Nilsson) en Brunnhilde (Flagstad!). Jij was een belangrijke factor in mijn vroege weten-
schappelijke vorming, waarvoor ik je heel dankbaar ben. Tot in de Nationale Opera – of zullen we 
elkaar voor de verandering een keertje tegenkomen in de Met?

Beste Wilma, opeens kwam jij binnen wervelen aan het einde van RESPONSE, en binnen de kort-
ste keren was jij een onmisbaar onderdeel van ons team. Inmiddels zijn we allebei een stuk verder 
dan toen (en heb jij je eigen leerstoel!), maar elke keer dat we elkaar spreken loop ik weg met 
inspiratie en vol nieuwe ideeën. Ik hoop dat ik ook in de toekomst inspiratie van je mag blijven 
opdoen.

Beste Matthijs, dankzij jou heb ik een aantal mooie analyses uit de EPIC database mogen doen. 
Niet alleen heb jij dit gefaciliteerd, maar hierna heb je heel waardevolle hulp geboden met soms 
verrassend uitdagende statistische vraagstellingen bij ook soms verrassend korte deadlines van 
verschillende journals. Ik stel onze samenwerking erg op prijs, en ik blijf in de toekomst ook graag 
met je samenwerken.

Beste leden van de promotiecommissie, Prof. dr. R.J. de Winter,  Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers, 
Prof. dr. J.B.L. Hoekstra, Prof. dr. H.C.P.M. van Weert, Dr. C.S. Jennings en Prof. dr. J.A. Romijn. 
Dank jullie voor het beoordelen van het proefschrift en jullie bereidheid zitting te nemen in de 
promotiecommissie. Beste Rob, ik kijk er naar uit om in de toekomst ook met je te sparren tijdens 
de overdracht over uitdagende cardiologische casussen. Beste Joost, bedankt voor een erg leuke en 
leerzame tijd op jouw afdeling en voor de goede begeleiding. Ik kijk er op terug met veel plezier. 
Beste Hans, ook bedankt voor een hele leuke tijd op jouw afdeling. Cuando estamos iniciando 
nuestras nuevas clases de español?
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Dear Catriona, after meeting each other during different congresses, and attending several of your 
presentations at those congresses, I’m honoured that you are here for the defence ceremony of my 
thesis. I look forward to learning from you and your research in the future.

Lieve Anneke, dit is allemaal jouw schuld. Ongeveer een decennium geleden zijn we elkaar 
tegengekomen bij een borrel (was het nou EK-voetbal of, ehe, Eurovisie?). Onder genot van een 
biertje (in een champagneglas, je blijft immers bij je glas) hebben wij kennis gemaakt, met als con-
sequentie dat ik jouw email en nummer en die van Marcel Levi heb gekregen. Wat later kon ik bij 
Marcel aanschuiven voor een kennismakingsgesprek en voor ik het wist had ik een baan als onder-
zoeker. Sindsdien ben jij een permanente (doch dynamische) factor in mijn leven geweest, zowel 
in als buiten het ziekenhuis. Jouw steun om dit boekje eindelijk eens af te krijgen is onophoudelijk 
geweest en kent vele vormen. De vele legendarische momenten die ik met jou doorgemaakt heb 
zijn teveel om te noemen in een dankwoord. Ik realiseer me ook dat ik een grote teleurstelling 
vorm, gezien het de bedoeling was dat ik internist zou worden. Repelsteeltje, ik hoop dat ik dat de 
komende jaren ruimschoots goed mag maken door middel van nieuwe, legendarische momenten. 

Beste Liffert, als prille arts in opleiding tijdens mijn vooropleiding interne geneeskunde heb ik 
jou leren kennen. Vanaf het eerste moment werd ik geïncludeerd in een club internisten die het 
mantra “work-hard-play-hard” zeer letterlijk namen. Ik stel me voor dat, onder andere door mijn 
toevoeging van nefrologisch verantwoorde drankjes op de artsenkamer, ik hier ook een bijdrage aan 
heb kunnen leveren. Samen met Anneke heb jij snel een stimulerende alliantie gevormd (door mij 
genoemd “Project –Promotie-Inductie”, of kortweg PPI) om mij te steunen, en soms heel subtiel 
stimuleren, om het boekje af te krijgen. Nu is het zover. Dankjewel. Ik hoop dat we in de toekomst 
samen de cardio-renale as verder kunnen uitbouwen, en ‘Ansonsten das gewöhnliche Bagagi’.

Lieve Piety, vanaf mijn eerste dag in het AMC ben jij er voor mij geweest. Hoewel je nu met 
welverdiend pension bent, ben jij een essentieel onderdeel geweest van mijn dagelijkse leven, niet 
alleen op het werk. Ik beschouw je eigenlijk als een toegevoegd lid van mijn familie; een gevoel dat 
jij mij ook altijd hebt gegeven. Hoewel we elkaar niet meer op het werk zien hoop ik dat we met 
onze etentjes zullen doorgaan – uiteraard zijn Sabine en Martijn ook altijd welkom. Dankjewel, en 
laat weten als ik een keertje op Luna moet passen.

Beste Clemens, mede dankzij jouw leiding is het Medisch Spectrum Twente het best-includerende 
center geweest in RESPONSE. Maar niet alleen hebben jullie een spectaculair aantal patiënten 
geïncludeerd, ook heb je eigen substudies weten neer te zetten in deze populatie, met meerdere 
mooie publicaties tot gevolg. Dankjewel voor de mooie samenwerking, en misschien zullen we in 
de toekomst weer de kans krijgen om opnieuw samen te werken.

Alle RESPONSE-cardiologen, 
Beste collegae, zonder jullie was dit boekje er niet. Ondanks concurrerende studies, beperkte bud-
gets en logistieke problemen hebben jullie ervoor gezorgd dat een indrukwekkend aantal patiënten 
geïncludeerd werden in RESPONSE en dat de studie met een mooi resultaat afgerond kon worden. 
Ik kijk er naar uit om jullie in de toekomst tegen te komen op congressen en meetings, en wie weet 
in nieuwe samenwerkingsprojecten.

Alle verpleegkundigen en researchmedewerkers, 
Zonder jullie was er geen boekje en stond het verpleegkundig spreekuur voor hart-patiënten in 
Nederland nog in zijn kinderschoenen. De bijdrage die jullie geleverd hebben om RESPONSE rond 



171DANKWOORD

te krijgen is essentieel geweest voor de afronding van de studie. Stuk voor stuk heb ik met jullie 
allemaal erg leuk samengewerkt . Nogmaals bedankt voor jullie inzet en hopelijk tot de volgende 
keer. 

Alle patiënten in RESPONSE, 
Zonder jullie was er helemaal geen studie of promotie. Dankzij jullie bereidheid om mee te werken 
aan de RESPONSE-studie hebben wij een stap vooruit kunnen zetten in het verbeteren van de zorg 
voor patiënten met hart- en vaatziekten. Ik ben jullie zeer dankbaar.

Lieve Eelkje, dat jij vandaag niet in de zaal zit is een groot gemis. Jij was een van de pioniers 
binnen de discipline van verpleegkundige specialisten. Niet alleen heb je geweldig werk verricht in 
onze studie in Nieuwegein, maar buitenom de werksfeer keek ik ook altijd naar uit om je te zien. 
Dankjewel voor de tijd die ik met je heb mogen delen en ik kan niets anders zeggen dan dat we je 
zullen blijven missen.

Lieve Janine, in je eentje heb jij het verpleegkundige deel van RESPONSE weten te trekken in het 
AMC. Ondanks alle uitdagingen en strubbelingen wist jij je hier doorheen te werken. Inmiddels 
ben je moeder en heb je een heleboel nieuwe uitdagingen. Dankjewel, en wie weet zullen we in de 
toekomst opnieuw iets moois samen opzetten.

Lieve Madelon, Sangeeta, Marjolein; lieve opvolgers! Een van de leukste dingen die uit mijn 
onderzoek is gekomen is dat jullie met z’n drieën hiermee door zijn gegaan! Ik vind het ontzettend 
leuk dat jullie nu RESPONSE2 doen, maar dan in alle opzichten groter, beter en professioneler. 
Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten. Over niet al te lange tijd zal ik hopelijk in de zaal zitten 
bij jullie promotie. Madelon, ooit heb je jezelf voorgesteld als “Harald 2.0”. Als jij straks jonge 
collega-cardioloog in opleiding wordt hier in het AMC, hoop ik dat we ook een 3.0 –versie zullen 
vinden (of wordt het dan misschien een Madelon 2.0?)

Beste Ersen, dankjewel voor de plezierige samenwerking. Hoewel we elkaar niet veel gezien heb-
ben tijdens onze onderzoekstijd hebben wij inmiddels wel samen een aantal mooie publicaties. Wie 
weet kunnen we in de toekomst, maar dan als cardiologen, de draad weer oppakken.

Lieve kamergenoten van F3, opeens was de Arrest-kamer iets meer dan alleen hartstilstanden! Jaren 
lang hebben wij dagelijks ons best gedaan om de waterkoeler op de hartbewaking leeg te drinken 
(die nu weg is vanwege te groot verbruik). Het is een tijd geweest waar ik met een glimlach naar 
terugkijk. Een aantal van jullie kom ik met enige regelmaat in het AMC tegen; ik hoop dat dit nog 
lang zo blijft.

Beste Jan van Straalen, beste Winnie van Luling. Wat een avontuur kan het zijn om bloed te ver-
zamelen van 754 patiënten. Alleen al het in elkaar zetten van de labkits heeft bijzondere situaties 
met zich meegebracht, maar ik blijf het reïntegratiebureau heel dankbaar voor de hulp die zij geb-
oden hebben. Nu moeten we misschien ook nog iets doen met dat bloed?

Beste Margreet, samen hebben wij het laatste sprintje afgelegd om mijn promotie af te ronden. Ik 
ben je zeer dankbaar voor alle hulp en motiverende gesprekken in deze laatste fase en ik hoop dat 
we in de toekomst deze prettige samenwerking kunnen voortzetten.

Beste Renate, als niet al te snelle, maar wel (hoop ik) grappige additie als student-assistent/onder-
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zoeker heb ik mijn eerste wetenschappelijke stappen bij jou gezet tijdens een aantal redelijk lange 
sessies met glucose-clamp onderzoek. Dat was het begin en nu zijn we een stuk verder. Dankjewel 
voor dit begin; dit is de voortzetting.

Beste studenten van RESPONSE, beste Lowiek, Jermaine, Nena, Laura, Ramsi en Nick. Zonder 
jullie was de database leeg. Jullie inzet is waardevol geweest om RESPONSE rond te krijgen, waar-
voor dank. Een aantal van jullie zijn al bezig met eigen, heel spannende projecten, en ik kijk er naar 
uit om te zien wat jullie in de toekomst zullen bereiken.

Beste Jeroen, dankzij jou ziet mijn proefschrift er schitterend uit. Ik ben je heel dankbaar voor je 
inzet om mijn “Kill Bill” geïnspireerde single-lines zo mooi neer te zetten in mijn boekje. Vanav-
ond toast ik graag met je daarop. Ook aan Guido bedankt voor de mooie tekeningen die als basis 
voor de cover en de hoofdstukken hebben gediend.

Dank aan AstraZeneca, in het bijzonder Maribel van de Pas, voor het ondersteunen van RE-
SPONSE.

Kjære Maria, kjære Sylte, vi kjenner hverandre i mer enn 20 år, og i omtrent alle de årene har jeg 
satt enorm pris på våre evige diskusjoner av mer eller mindre vitenskapelig art (Simone de Beau-
voirs stamkafe og denne lit søtlige Chablisen…). Du har allerede skrevet et par flotte bøker; dette 
er min første, om enn ganske mye kjedeligere enn dine. Jeg gleder meg til å lese mer av dine bøker; 
inntil da sier jeg: ‘Oui, et les vins’. Også Randi; for lenge, lenge siden snakket vi om hvor viktig 
hypotesen var når du skal forske; spørsmålet som stilles må kunnen besvares, var ditt råd. Tusen 
takk – her er svaret. 

Lieve Harkon en Erik, mede dankzij jullie is mijn promotie ook een feest geworden. Ik kijk uit naar 
een geweldige afronding van mijn promotie in het &k hoofdkwartier. Dank jullie wel!

Lieve Naomi (&Bas), vanavond gaan we vieren dat het eindelijk rond is. Dankzij je inzet in het 
organiseren van mijn feestje weet ik zeker dat het een memorabele avond gaat worden. Ik heb er nu 
al zin in!

Lieve Hein, Frederik S, Ewoud en Albert. Jongens, zonder jullie was mijn promotietraject een stuk 
saaier geweest. Eindelijk zijn we zover; nu rest alleen het aller belangrijkste: “afpilsen!”

Dear Cedric, Jana, Brandon, Liesl and Carmen. Guys, this is what I’ve been doing while you were 
eating in Michelin starred restaurants and partying. Feels like I haven’t had a decent meal in years 
(oh, wait…). Thank you for your support and enthousiasm; you guys make me look forward to the 
part when the work is done. Cheers!

Kjære søster og Dag, Amanda og David. Jeg føler meg alltid velkommen når jeg kommer på besøk 
i Oslo, og dere sørger alltid for at jeg glemmer jobb og forskning for en liten stund. Forhåpentlig-
vis kan vi ta oss mere tid til dette i den nærmeste fremtid, og kan Amanda og David bli kjent met 
Amsterdam når de blir litt større.

Kjære Mamma & Pappa, uten dere var det ikke noe bok i det hele tatt. Dere hjalp meg legge grunn-
laget for alt det jeg har utrettet etter at jeg flyttet til Amsterdam. Det tok en stund, men endelig er 
doktorgraden ferdig. Tusen takk.
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Frederik, zoals ik altijd zeg als ik iets afrond: nu begint het pas. En dat gaan we samen ontdekken.
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“But then such a book as this is not meant to amuse”
- Richard Wagner, correspondence of Wagner and Liszt: Vol. I. 1841-1854 


