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Dankwoord d 

Hett verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een 
proefschriftt doe je zeker niet alleen en kost veel tijd. In dit dankwoord richt 
ikk me met name tot de direct betrokkenen, maar ik realiseer me terdege dat 
veell  collega's mijn klinische taken hebben waargenomen in de periode dat 
ikk aan mijn proefschrift werkte. In het bijzonder wil ik hierbij noemen mijn 
collegaa stafleden van de afdelingen Cardiologie en Intensive Care 
Volwassenen,, die mij met name de laatste maanden zeer frequent uiterst 
bereidwilligg en vakkundig vervangen hebben. Jullie extra inspanningen 
waardeerr ik zeer en ik hoop me in de toekomst hiervoor te mogen en 
kunnenn revancheren. Daarnaast waren diverse personen direct bij het 
onderzoekk en het proefschrift betrokken. Ik wil hier van de gelegenheid 
gebruikk maken hen te bedanken. 

Mijnn promotoren Prof. dr. K.I. Lie en Prof. dr. J.G.P. Tijssen. 
Bestee Henk, de druk van velen, die vonden dat ik moest promoveren 

hebb ik jarenlang kunnen weerstaan, maar toen ji j je er na je komst vanuit 
Groningenn mee ging bemoeien en de slogan 'eerst je boekje' praktisch 
dagelijkss aan bod kwam, was mijn weerstand definitief gebroken. Mijn 
belevenn van de wijze waarop je me trachtte te motiveren veranderde 
geleidelijkk in waardering en ik ben je hier dan ook dankbaar voor. 

Bestee Jan, met name in de laatste schrijffase van het proefschrift heb je 
jee vanuitje eigen specifieke kennis zeer voor mij ingezet. Zelfs 's nachts 
wass je bereikbaar en werkte je al e-mailend mee. De door jou voorgestelde 
veranderingenn werden niet steeds met gejuich ontvangen, maar waren wel 
vaakk echt verbeteringen. Ik hoop ook in de toekomst bij je aan te mogen 
kloppen,, want naar ik van je heb begrepen is dit proefschrift pas het begin 
vann mijn wetenschappelijke carrière. 

Mijnn co-promotoren Dr. J.F. Beek en Dr. R. Tukkie. 
Bestee Johan, ik ben ervan overtuigd dat zonder jouw persoonlijke inzet 

enn intellectuele steun dit proefschrift veel moeilijker tot stand zou zijn 
gekomen.. Vele dagen en zelfs nachten heb je meegewerkt. Wat ik echter 
nogg belangrijker vind, is dat we in de loop der jaren ons contact hebben 
kunnenn verdiepen tot een vriendschap, waar ik zeer aan hecht en waar je 
ookk in de toekomst een beroep op kunt doen. 

Bestee Raymond, je heldere verstand en je 'to the point' wijze van 
benaderingg van problemen hebben me zeer geholpen. Ik ben je zeer 
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erkentelijkk voor de wijze waarop je er als 'jonkie' in geslaagd bent een 
'oudere'' collega te begeleiden. Ik wens toekomstige promovendi co-
promotorenn toe zoals ji j en Johan. 

Dee leden van de promotiecommissie. Prof. dr. B.L.F, van Eck-Smit, Prof. 
dr.. mr. dr. B.A.J.M, de Mol, Prof. dr. ir. J.A.E. Spaan, Prof. dr. CA. 
Visser,, Prof. dr. M.B. Vroom en Dr. M.J.L. de Jongste, dank ik voor hun 
bereidheidd zitting te nemen in de promotiecommissie en hun kostbare tijd 
tee besteden aan het beoordelen van mijn proefschrift. 

Prof.. dr. M.B. Vroom, beste Margreeth, je hebt me veel tijd gegund om 
aann dit proefschrift te werken en daarnaast heb je me steeds met raad en 
daadd bijgestaan. Ik ben je daar zeer erkentelijk voor en onze vriendschap 
heeftt voor mij een aparte en grote betekenis. 

Dr.. M.J.L. de Jongste wil ik tevens bedanken voor zijn positieve 
bijdragee aan het TMLR onderzoek in het AMC. 

Dr.. M. Huikeshoven, beste Menno, ik zou bijna zeggen dat dit ons tweede 
proefschriftt is. In november 2002 verdedigde je met verve je eigen 
proefschriftt 'Transmyocardial Laser Revascularisation, experimental and 
clinicall  studies'. Daarna heb je hard meegewerkt aan mijn proefschrift. 
Voorr mij, een computer analfabeet, was je van onschatbare waarde. 

Prof.. dr. ir. M.J.C, van Gemert, beste Martin, je nuchtere kijk op de 
wetenschapp en vooral de wijze waarop je me uit mijn 'dips' haalde, 
waardeerr ik zeer. Ik hoop ook in de toekomst het glas met je te mogen 
heffen. . 

Drs.. H.J. Verbcrne, beste Hein, ik ben je veel dank verschuldigd voor je 
inzett bij het beoordelen en herbeoordelcn en op ons verzoek her-
herbeoordelenn van de talloze scans die er tijdens ons onderzoek gemaakt 
zijn.. Je inzicht en deskundigheid waren daarbij van grote waarde. Ik hoop 
inn de (nabije) toekomst ook een bijdrage te kunnen leveren aan jouw 
dissertatie. . 

Drs.. J. van der Meulen, beste Jan, je nuchtere en vaak wat nonchalante 
houdingg had een bijzondere betekenis in ons team. Ook al was je 
schrijvendee bijdrage beperkt, des te belangrijker was je kundige snijdende 
inbreng.. Ik ben je daar zeer erkentelijk voor. 
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All ee collega's, die patiënten voor dit onderzoek hebben verwezen, wil ik 
oprechtt bedanken, me realiserend dat er in de gezondheidszorg geen 
wetenschappelijkk onderzoek mogelijk is zonder goede patiëntenzorg. 

Veell  medewerkers, met name die van de functieafdeling, de polikliniek 
Cardiologiee en de afdeling Nucleaire Geneeskunde hebben direct of 
indirectt geholpen bij de uitvoering van dit onderzoek of bij het verzamelen 
vann gegevens. Zonder julli e steun was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

Ookk zonder de secretariële ondersteuning van velen, maar in het 
bijzonderr van Mary-Ann Simons en Ank Schagen, zou de totstandkoming 
vann dit proefschrift op veel problemen gestuit zijn. 

Mijnn paranimfen Kurt van der Sloot en Bob van Vlies dank ik voor het feit 
datt ze mij op mijn promotiedag willen bijstaan en ik hoop nog lang van 
hunn vriendschap te mogen genieten. 

Graagg had ik mijn beide ouders bedankt. Helaas is mijn vader in 1999 
overleden.. Toch was hij misschien wel de belangrijkste aanleiding voor 
dezee promotie. Aan mijn moeder draag ik dit proefschrift op. Zij was en is 
eenn niet aflatende steun voor mij. Ik hoop nog jaren van en met haar te 
kunnenn genieten. 

Tenslottee Hedwig, Rik en Kim. Belachelijk dat ik julli e als laatste noem, 
wantt julli e zijn voor mij verreweg het belangrijkste! De ideale vader en 
echtgenoott ben ik zeker de laatste maanden niet geweest. Ik dank julli e 
alledriee voor julli e geduld en begrip en zal de komende tijd mijn 
achterstandd proberen in te halen. 

Hedwig,, als ji j je plannen om te promoveren doorzet, hoop ik net zoveel 
voorr je te kunnen betekenen, want 'at the end' gaat het vooral om ons 
gezin. . 
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