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Woordd van dank 



Inn dit proefschrift is het voortdurend balanceren tussen 'theory andpractice'. De klinische praktijk is 

vaakk verrassend anders dan men zou verwachten. Mijn theoretische exercitie komt met het 

afrondenn van dit proefschrift ten einde en de 'witte jas' wacht op mij. Hoewel ik in theorie dit 

proefschriftt alleen geschreven heb, is de praktijk dat er wel wat mensen zijn die ik graag wil 

bedanken. . 

Prof.. dr J.J. Piek, beste Jan, ik prijs mij gelukkig jou als promotor te hebben. Zelden heb 

ikk iemand ontmoet die zoveel zaken tegelijk zo energiek te lij f kan gaan. Volgens mij is dat tempo 

alleenn mogelijk volgens de 'Methode Piek'. Je liet mij vrij als jonge onderzoeker, maar stuurde bij 

waarr nodig. Zo werden mijn, soms wat wollige, hersenspinsels ('hoofdzin, bijzin') snel en 

professioneell  teruggebracht tot de essentie. Dankzij jou heb ik het idee dat ik een volwaardig 

onderzoekerr (en een 'schrijvertje') ben geworden in de afgelopen jaren. 

Prof.. dr J.G.P. Tijssen, beste Jan, je hebt mij gestimuleerd om me te bekwamen in 

biostatistiekk en klinische epidemiologie, Daarnaast heb ik van je geleerd dat naast de inhoud ook 

dee vorm van belang is. Het helder presenteren van onderzoeksgegevens is een vak apart, waarin 

ikk in jou een excellente leermeester heb gevonden. 

Drr B.L.F, van Eck-Smit, beste Berthe, ik heb je de afgelopen jaren vaak protocollair 'het 

mess op de keel' mogen zetten, iets wat je natuurlijk niet graag doet bij je co-promotor. Jij bracht 

dee soms wat over enthousiaste invasievt kant van mij terug tot reële proporties. 

Drr M.G.W. Dijkgraaf, beste Marcel, we vormen een mooi tandem. Dankzij een gezonde 

dosiss zelfkritiek en onze inventieve modelbouwerij hebben we het nuttige zeer efficiënt met het 

aangenamee verenigd. En het einde is wat mij betreft nog niet in zicht. 

Dee overige leden van de Promotie-commissie, Prof. dr GJ. Bonsel, Prof. dr J.S. Laméris, 

Prof.. dr mr dr B.AJ.M. de Mol, Prof. dr N.H.J. Pijls, Prof. dr ir J.A.E. Spaan en Prof. dr E.E. 

vann der Wall ben ik zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van hun expertise ter 

beoordelingg van de inhoud van mijn proefschrift en voor het invulling geven van de oppositie, 

zoalss ik die op 18 december 2001 zal ervaren. 

Voortgangg in de medische wetenschap, zeker ten aanzien van klinische vraagstukken, is 

alleenn mogelijk dankzij vrijwillig e medewerking van patiënten. Al deze patiënten wil ik bij deze 

dankenn voor hun belangelozee inzet en medewerking. Voorts dank ik alle artsen en onderzoekers 

vann de participerendee centra (zie pagina 147) voor hun bijdrage aan de ILIA S studie. Het 

bezoekenn van de verschillende centra was gelukkig altijd meer dan alleen een zakelijke 

aangelegenheid. . 

Lievee mensen van de afdeling Hartcatheterisatie (hoofd: Martin Meesterman, en in het 

verledenn Peter Belgraver): mijn waardering is enorm, want zonder de vele overuren op de 

woensdagmiddagenn was er van dit proefschrift weinig terecht gekomen! De vrolijke sfeer op de 

afdelingg is ook belangrijk voor het plezier van de arts-onderzoeker. Gelukkig heb ik gehoord dat 
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Dankwoord Dankwoord 

Sinterklaass ook dit jaar weer langskomt om julli e te belonen! De heren interventie-cardiologen: 

Karell  Koch, Robbert de Winter, Carl Schotborgh, Matthijs Bax en George Sianos: de afgelopen 

jarenn is julli e reguliere programma regelmatig verstoord met teksten als 'go-tvith-the-floa? of 'it is a 

pleasurepleasure to measure pressure', en het liefst allebei. Meten is weten, en dat hebben julli e geweten, maar 

hett was altijd gezellig! Heel veel dank. 

Dee afdeling Cardiologie (hoofd: Prof. dr K.I. Lie) wil ik graag danken voor het bieden van 

dee mogelijkheid om de verschillende studies uit te voren en de medewerkers van de 

verpleegafdelingenn (F3-Zuid en CCU) wil ik danken voor de goede zorgen voor de ILIA S 

patiënten. . 

Dee medewerkers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde (hoofd: Dr B.L.F. van Eck-Smlt), 

inn het bijzonder Astrid Spijkerboer, wil ik bedanken voor de gastvrijheid die de ILIA S patiënten 

enn ik op de vaste dinsdag- en woensdagochtenden mochten genieten. Misschien komt er nog wel 

eenn dag dat jullie met voetbal zullen winnen van de afdeling Cardiologie. 

Dee afdeling Klinische Epidemiologie <&  Biostatistiek (hoofd: Prof. dr P.M.M. Bossuyt) ben ik 

zeerr erkentelijk voor het bouwen van de database en de nuttige en kritische besprekingen. De 

ILIA SS studie laat volgens mij duidelijk zien dat de symbiose tussen julli e afdeling en de kliniek 

noodzakelijkk is voor klinisch relevant onderzoek; daarom waardeer ik de vruchtbare 

samenwerkingg van de laatste jaren ten zeerste. 

Dee afdeling Medische Fysica (hoofd: Prof. dr ir J.A.E. Spaan) ben ik ook zeer dankbaar 

voorr de kritische besprekingen over de meer fundamentele zaken van mijn proefschrift. Dr M. 

Siebess fungeerde als brug tussen de afdeling Cardiologie en Medische Fysica. Beste Jos en Maria, 

onss gemeenschappelijke enthousiasme voor de coronaire hemodynamiek leidde tot leuke en 

leerzamee discussies, waarvoor veel dank. 

Mett de ondtrzosks-fellows van het 'Cardiovascular Research Institute Amsterdam' (CRIA) 

hebb ik de afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier direct of indirect samengewerkt. Gelukkig 

waswas er ook voldoende tijd om samen met de dames en heren van de Stolling (Benien, Bernd-Jan, 

Jeroen,, Manon, Philip, Roderik en Suzanne,), onze collegae op de gang van de Lipiden 

Werkgroepp (Angelique, Greetje, Kees, Pernette, en Sanne), en natuurlijk de overige cardiologen 

inn de dop (Anouk, Arno, Ayten, Carol-Ann, Gijs, Joris 2x, Karin, Mattijs, Nancy, Niek, Radha en 

Raymond),, ons bezig te houden met de randvoorwaarden, die verplichte kost zijn voor een 

succesvoll  arts-onderzoeker. Ik prijs mij gelukkig dat Gijs van den Brink als 'getuige' nauw 

betrokkenn is bij alles wat ik doe binnen en buiten het AMC. De bijdrage van de 'manman' van de 

MMLTH-gangg is uiteraard moeilijk te vangen in woorden. 

Jantienn Manders van de AMC Medical Research BV wil ik graag bedanken omdat jij 

eigenlijkk officieel mijn werkgever was! Daarnaast beheerde jij op perfecte wijze de ILIA S gelden. 

Ikk kwam altijd graag even bij je langs om zaken te doen. Merlijn van der Mee wil ik danken voor 

ontwerpenn van de ILIA S website (http://www.ilias.demon.nl). 
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Dee ILIA S trein was al begonnen met rijden toen ik full-time achter het stuur mocht gaan 

zitten.. Rob van Liebergen, Hein Verberne en Prof. dr P.M.M. Bossuyt ben ik zeer erkentelijk 

voorr hun initiële inzet voor het protocol, de financiering en de 'case record forms'. Gedurende 

dee hele studietijd was de inzet van Angelina de Jong als research-assistent onontbeerlijk. Lieve 

Angelina,, doordat jij vele secretariële en logistieke taken uit handen nam, had ik mijn handen vrij 

omm de data te analyseren en dit proefschrift te schrijven. Jouw aandeel aan dit proefschrift is 

groterr dan jezelf misschien denkt. Ik wens je veel succes in je nieuwe functie. 

Enn dan de heren van de Kloppende Spier, waar tegenwoordig ook in toenemende mate 

vrouwenn worden gesignaleerd. Men hoort wel eens: "het was wwrmijn tijd of na mijn tijd, maar 

zekerr niet tijdens mijn tijd". Welnu, voor mij geldt: ik ben juist blij dat ik overal bij mocht zijn! 

Allereerst,, op </r-anciënniteit de mensen van roer mijn tijd: Yolande Appelman, Arnout Somsen, 

Maartenn Groenink, Wouter Kok, Rob van Liebergen (Robbie van L. is eindelijk gevonden!) en 

Reinierr Waalewijn, allen min of meer werkzaam geweest in de authentieke kamer zonder ramen 

mett het VU-postvak in de hoek. Tijdens mijn tijd heb ik mijn uiterste best gedaan om er iets van 

tee maken met Michiel Voskuil (van contrastbel tot voetbal), Niels van Royen (jouw zoon is 

zwaarder,, mijn zoon is langer), Igor Tulevski (hoewel de grondlegger van de concurrerende 

Rechterr Kamer toch onmisbaar voor de late uurtjes), Fons Windhausen (de nieuwe 'master 

QCA'),, en natuurlijk ons kleine zusje, Gerund Heyde, die we altijd beschermen en die in de 

tussentijdd wel even de EPOS studie tot een succes maakt! Tenslotte, Martijn Meuwissen van het 

duoo Jut&Jul van de firma Ust&Bedrog. Martijn, jouw onvoorwaardelijke collegialiteit en 

vriendschapp is een voorbeeld voor iedereen. Ik zal wel even moeten wennen om straks zonder 

jouu door het leven of op vakanticcongresbezoek te moeten gaan. Ik kijk uit naar jouw promotie 

dag!!  Na mijn tijd wens ik Jacobijne Wiersma, Saskia Rittersma, Mark van der Zee, Bartjan 

Verhoef,, Bektas Atasever, en Mechteld Heijne veel sterkte om het imago hoog te houden en 

tussentijdss ook nog te promoveren, zoals hun voorgangers ook deden/doen. 

Mij nn ouders hebben mij de mogelijkheden geboden mij te ontwikkelen, hetgeen de basis 

vormtt van dit proefschrift. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Ik heb de woorden die zijn 

gesprokenn bij mijn doctoraal examen ter harte genomen. En ik heb eindelijk kunnen bewijzen dat 

ikk het cadeau wèl mooi vind! Tegen mijn kleine broertje Boudewijn (Platini blijkt naast een goede 

voetballerr ook een wetenschapper te zijn) en mijn grote zus Martine (eindelijk ben ik je voor!) 

zegg ik: pas maar op, want straks ben ik zeergeleerd! 

Inn theorie en in de praktijk is er maar één persoon zonder wie de twee belangrijkste 

gebeurtenissenn van de laatste tijd voor mij niet hadden kunnen plaatsvinden: mijn allerliefste 

Caroline.. De ene bevalling is de andere niet, maar zonder jou was er geen enkele bevalling 

geweestt dit jaar! 
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