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DANKWOORD 





Dankwoord. 

Graag dank ik hen die bij de totstandkoming van dit proefschrift een belangrijke rol hebben 
gespeeld: 

Hooggeleerde Janse, hooggeschatte promotor, beste Giel, geestelijke vader van dit 
onderzoek. Ik beschouw het als een grote eer en ben er trots op je promovendus te mogen zijn. 
Zeergeleerde Coronel, beste Ruben, geestelijk toeziend voogd. Ik ben je buitengewoon dankbaar 
voor je enthousiasme, voor voortdurend overleg, voor nieuwe hypotheses, het geven van richting 
het plaatsen van gedachten in een breed kader en bovenal voor je eindeloze geduld. Ooit gezegd: 
"Maar hier leren we je denken". Mocht dat uiteindelijk niet gelukt zijn, dan heeft het aan jou niet 
gelegen. 

Mijn paranimfen, Francien Wilms-Schopman, die bij bijna al het hier beschrevene nauw 
betrokken is geweest maar daarvoor nooit enige credit heeft willen accepteren en Mischa Rem, mijn 
goede vriend. Ik ben blij dat jullie straks naast me staan. 

De hooggeleerde heren Jacques de Bakker, Jos Spaan, Arthur Wilde, Richard Hauer en de 
zeergeleerde heer Tobias op 't Hof dank ik voor hun bereidheid zitting te nemen in de 
promotiecommissie. I am very grateful to Professor Mike Rosen for his willingness to take part in 
the thesis committee. The introduction he gave me to large animal research has been proven 
invaluable for the direction of my scientific development. 

D e leden van het laboratorium voor Experimentele Cardiologie, die samen alles kunnen: 
D e zeergeleerden Jan Fiolet, Ton Baartscheer en Cees Schumacher voor cellen, fluorescentie en 
altijd inhoudelijke discussie. D e zeergeleerden Ane Verkerk, Marieke Veldkamp en Antoni van 
Ginneken voor de cellulaire electrofysiologie. De zeergeleerden Connie Bezzina en Hanno Tan voor 
de moleculaire benadering. Zeergeleerde Lukas Dekker voor het voorgaan. Charly Belterman voor 
zijn sinistere benadering van de thorax en voor de Langendorff. Wim ter Smitte, Carel Kools en 
Martin Heidenrijk voor wat ze maakten en ik stuk-. Mijn medepromovendi Carol Ann Remme, Alex 
Postma en Jeroen Smits voor hun medeplichtigheid. Sara Tasseron en Marijke Kraayenhof voor de 
aanwijzingen over hoe het (wel) moet. Zeergeleerde André Linnenbank en Mark Potse voor het 
ontwikkelen en implementeren van Maplab. 

I am indebted to Professor Pepe Jalife for his hospitality and for giving me the opportunity 
to test some of our hypotheses in his lab. I am grateful to Drs Alexey Zaitsev, Firas Rabi, Sergey 
Mironov and O m e r Berenfeld for introducing me to voltage sensitive dyes and potentiometric 
imaging and kindly giving our experiments the highest priority. 

Jan Willem de Jong, Iwan Dobbe en Hugo Molenaar voor het maken van de 
impedantiemeter " T I M " en voor de transatlantische aftcrsales sessie. 

John Nunumete , waar ik tot ver buiten kantooruren terecht kon voor de posters, dia's en het 
formatteren van de figuren. 

De heer Arjen Neve voor het ter beschikking stellen van de foto op de omslag. 

De medewerkers van het G D I A , met name Ties van de Berg en Kor Brandsma, voor het 
verzorgen van de proefdieren. 

Last but not least het thuisfront: mijn ouders en broers voor nimmer aflatende aansporing en 
steun. Tot slot wil ik Mischa Spel danken omdat ze haar pad dat van mij liet kruisen en voor haar 
stimulerende betrokkenheid bij de precipitatie van het onderzoek. Wat ik haar verder wil zeggen valt 
buiten het bestek van dit proefschrift. 
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