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Dankwoord d 
Binnenkortt ga ik de stap van "bench to bedside" maken, na ruim vier jaar met 

veell  plezier in de wetenschap werkzaam te zijn geweest. Aan de totstandkoming 

vann dit proefschrift hebben veel personen (direct of indirect) bijgedragen, die ik 

graagg zou willen bedanken. 

Prof.Prof. Dr.}.}. Piek. Beste Jan, op de jou zo typerende wijze hebben we elkaar leren 

kennenn op de gang van de afdeling hartkatheterisatie. waar jij mij in de eerste 

(bij)zinn vroeg naar mijn plannen voor de nabije toekomst. Met een zelfde (bellen-) 

omwegg als Martijn en Niels, kwam ik op het traject van de bestudering van colla-

terall  vaatgroei terecht. Binnen afzienbare tijd leerde ik je als leermeester én per-

soonn erg waarderen. Eigenschappen die in de academische wereld vaak onderge-

sneeuwdd zijn (eerlijkheid, openheid, gezelligheid, snelheid, oog voor je familie), 

hebb jij gelukkig nog steeds hoog in het vaandel staan. Je kwaliteiten blijken ver-

derr uit het feit dat drie van je promovendi opeenvolgend cum laude promoveer-

den,, dan wel de Einthoven-prijs wonnen. Dit unieke gegeven is natuurlijk voor 

eenn groot deel op jouw conto te schrijven. Het plezier van het onderzoeksteam, 

datt je om je heen verzameld hebt, openbaarde zich niet alleen binnen de muren 

vann het AMC, maar zeker ook op de vele congresbezoeken (o.a. Anaheim, New 

Orleans,, Toscane, Berlijn), op het (zaal)voetbalveld en de tennisbaan. Het is te 

hopenn dat deze positieve werksfeer gecontinueerd wordt in de jaren die voor ons 

liggen. . 

Prof.Prof. Dr. W. Schaper. Geachte professor Schaper, het was een eer om met een van 

dee pioniers op het gebied van de collaterale vaatgroei te mogen samenwerken. Ik 

hebb hier op het AMC kunnen profiteren van het samenwerkingsverband dat u 

mett Jan Piek heeft opgezet. Dit proefschrift is mede ontstaan dankzij uw advie-

zenn en door de expertise die u via uw laboratorium aan Niels en mij heeft meege-

geven. . 

Prof.Prof. Dr. Jr. }.A.E. Spaan. Beste Jos, zoals geen ander weet jij vanuit een ontspan-

nenn houding scherp uit de hoek te komen. In julli e laboratorium heb ik de eerste 

chirurgischee ervaring mogen opdoen onder begeleiding van Kor Brandsma en Dirk 

Fokkema,Fokkema, Verder kon ik altijd bij jou terecht voor lastige vragen van reviewers. 

ProfProf Dr. J.M.F.G. Aerts. Beste Hans, aan jouw afdeling hebben ik de eerste stappen 

gezett in de magische wereld van 'proteomics' onder de enthousiaste begeleiding 

vann Shreyas de Jong en Dave Speijer. Door technische handicaps heeft het tot nu 

toee helaas nog geen vruchten afgeworpen; hopelijk is mijn opvolger succesvoller 

hierin. . 
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DANKWOORD D 

Dee overige leden van de promotiecommissie: Prof. Dr. A.E. Becker, Prof. Dr. A.RM. 
MoormanMoorman en Prof. Dr. F. Zijlstra ben ik erkentelijk voor het kritisch doornemen van 
ditt manuscript. 

Prof.Prof. Dr. KA Lie wil ik bedanken voor het mogelijk maken van de grote hoeveelheid 
enn variatie aan wetenschappelijk onderzoek aan de afdeling. Samen met 
Dr.Dr. D. Duren heeft u het mij verder mogelijk gemaakt om aansluitend aan mijn 
promotiee de opleiding cardiologie te beginnen. 

Profj.G.P.Profj.G.P. Tijssen. Beste Jan, vol geduld en enthousiasme probeerde je iedere keer 
weerr de basale regels van de statistiek aan me duidelijk te maken. Verder heb je 
eenn enorm belangrijke functie gehad in het verzamelen en analyseren van de 
DEBATEE data. 

Prof.Prof. Dr. P.W. Serruys. Geachte professor Serruys, ik ben u dank verschuldigd voor 
hett beschikbaar stellen van de DEBATE data en het beoordelen van de daaruit 
voortgekomenn artikelen. 

Dee interventiecardiologen. Rob de Winter, Karel Koch, Matthijs Bax, Carl Schotborgh, 

DermotDermot Kearney, José Henriques en Joost Durrer wil ik bedanken voor hun medewer-
kingg en geduld bij alle verzoeken tot het doen van metingen op het cathlab. Van 
groott belang bij de organisatie en de gezelligheid op de afdeling waren natuurlijk 
ookk alle verpleegkundigen van de hartkatheterisatie en de dagverpleging, de 
onderzoeksverpleegkundigen,, de medewerkers van het secretariaat en het onder-
steunendd personeel. 

Dr.. CL. Niels van Royen, ji j bent op alle fronten een van de grote inspirators van 
ditt boekwerk geweest. Niet alleen wist je altijd een antwoord op allerlei experi-
menteel-technischee vragen die ik dagelijks op je afvuurde, maar ook moest je 
menigmaall  als brug fungeren naar de collega-onderzoekers in Duitsland. Buiten 
hett feit dat jij zodoende, zonder dat je gepromoveerd was, de afgelopen jaren 
mijnn copromotor bent geweest, ben ik je als een vriend gaan beschouwen. Als 
Marije,, Bruno, ... en ji j volgen jaar weer terug zijn in Nederland wordt dat dus 
flinkflink  wat BBQen onder het genot van een goed glas wijn en een lekkere 
(Cubaanse)) sigaar. 

Dee Kloppende spier. Allereerst Martijn Meuwissen en Steven Chamuleau. Jullie zijn 

altijdd de trouwe Jut&Jul geweest met wie ik de eerste jaren de kamer heb mogen 

delen.. Van julli e heb ik alle 'basics' ('how to deal with Jan Piek', SPSS) geleerd om 

jee in onderzoeksland staande te houden. Martijn, de meest trouwe van alle 

onderzoekers.. Dankzij jou heb ik alle (kleuren-) mogelijkheden van Excel leren 

kennenn en heb ik pas echt leren golfen. Steven, nadat dat ji j mij als rector hebt 
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mogenn commanderen, was je ook op het voetbalveld van WV de sturende man 

vanaff  linkshalf! 

Alless is natuurlijk begonnen bij de 'oude' garde: Rob van Liebergen (de man met 

hett bubbelbad in zijn slaapkamer), Maarten Groenink {vader van de cardiale MRI 

opp het AMC), Arnout Somsen (van woonboot- tot bergbewoner), Reinier Waalewijn 

(vann keeper tot cardioloog), Wouter Kok (zaalvoetbaltalent). Yolande Appelman 

('Nieuwegeinn rules') en Hein Verberne (dankzij de konijntjes zijn we toch weer 

samengekomen). . 

JacobijneJacobijne Wiersma (altijd een mooie verschijning in de deuropening) en Saskia 

RittersmaRittersma (Tinus heeft veel lol met je gehad), julli e vormen de (vrouwelijke) rug-

gengraatt voor de volgende generatie, die de naam hoog moeten houden. 

Dee overige leden: Bektas Atasever (eeuwige optimist), Bart-Jan Verhoef/("hockey is 

geenn sport"), Lea Dijksman (vrouwelijke Jan T in de dop), Ayten Yilmaz (moeder 

wordenn kan soms verrassend zijn), Gerund Heyde (van zusje tot doctor). Mare van 

derder Zee (Kastanjeplein-connection), Fons Windhausen (modekoning) en Alexander 

HirschHirsch (stamcel specialist). 

Ookk wil ik de studenten bedanken, die hebben meegewerkt aan het onderzoek. 

StijnStijn de Graaf, dankzij jouw inzet tijdens je stage zijn er prachtige plaatjes ver-

schenenn in een aantal hoofdstukken van dit boek: je kwaliteiten zijn niet onge-

merktt gebleven (ook niet op de dansvloer in Berlijn). Casper Behrens, degene die 

dee START trial weer een zetje in de rug heeft gegeven en Nico Mensing van 

Charante,Charante, onderzoeker en koppelaar tegelijk. 

Furthermore,, I want to thank all the collaborators from Freiburg. In particular, I 

wantt to thank Ivo Buschmann, Imo Hoefer andjing Hua; it has been a pleasure 

workingg with you in the arteriogenesis field these last years. I hope we keep in 

contact,, despite the clinical workload that will come to me from October on. 

Ikk heb met veel afdelingen in het AMC mogen samenwerken. Het grootste project 

waswas met de afdeling pathologie naar CD44 samen met Steven Pais, Ronald van der 

NeutNeut en Thera Wormhoudt. Samen met Niels en Stijn hebben we de deur bij julli e 

platgelopen,, maar het heeft dan ook geresulteerd in een prachtig paper. Karin 

Arkenbout,, Vivian de Waard en Cariie de Vries van de biochemie; dat onderzoek 

doenn veel tijd en geduld vergt hoef ik julli e niet te vertellen! Juist daarom mogen 

julli ee trots zijn op het boekje van Karin dat dit najaar in de maak is. Sander Diks 

(experimentelee inwendige geneeskunde), eindeloos hebben we geprobeerd cellen 

tee bewerken, maar de kopjes koffie met taart voor 1 euro waren pas echt onver-

getelijk. . 

Hett CRIA is een succesvol samenwerkingsverband waar vele collega's belangrijk 

zijnn geweest: de rechterkamer met Igor, Gijs, Anouk, Joris en Thomas de lipiden-

afdelingg met Sanne, Greetje, Angehque en Pemette; de stolling met Jeroen, Bernd-Jan, 
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RoderikRoderik en Philip; de experimentele cardiologie met Joris en Carol Ann en de overi-
gee collega's: Nancy, Radha, Raymond, Arno, Nick en Matthijs. 

Dee medewerkers van AMC Medical Research BV, met name Linda Hoogenhout en 

MarianneMarianne Mooijer hebben ervoor gezorgd dat alle loonstrookjes, studenten-aan-
stellingenn en declaraties vlekkeloos verlopen zijn. 

Voorr de uitvoer van het experimentele werk zijn de mensen van het GDIA van 

grotee waarde geweest. Met name Charly, Ties, Anneke, Henriette en Wouter hebben 

mee met raad en daad bijgestaan de afgelopen jaren. 

Eenn speciaal woord van dank is voor Tijs van den Nieuwendijk. Tijs, je vriend-

schap,, tomeloze inzet en enthousiasme hebben er voor gezorgd dat dit boekje er 

zoo prachtig uitziet (ondanks het slecht aanleveren van mijn kant..). Onder het 

genott van een heerlijke espresso en nog vele daagjes op de golfbaan hoop ik jou 

enn Nienke nog vaak te zien de komende jaren! 

Mijnn schoonouders. Lieve Gerard en Nardy, een bezoekje aan het Twentse 
(boeren)landd zorgde altijd weer voor de nodige ontspanning en culinaire hoog-
standjes,, zodat we er in het jachtige stadse bestaan weer tegen konden! Daarbij 
zorgdee een potje voetballen met Raymond en Christian helaas nog wel eens voor 
eenn gebroken ruit.. Verder zorgt de hechte band met de lieve zussen Anneloes en 

CabriëlleCabriëlle (en de jongste telg Maartje) voor een sterk collectief, dat mij de afgelo-
penn jaren heeft gesteund. 

Mijnn ouders. Piet en Marijke. Lieve pap en mam, julli e onvoorwaardelijke liefde en 

steunn hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. Dankzij julli e heb ik alle mogelijk-

hedenn gekregen om mijn leven te leiden en ontwikkelen zoals ik dat zelf wilde. 

Binnenkortt breekt de (welverdiende) periode aan na julli e werkzame leven en 

vanaff  augustus hoop ik dat we samen kunnen genieten van julli e eerste klein-

kind!!  Lieve Marijn en Djoeke, julli e vriendschap en avondjes samen zijn onmis-

baar.. Lieve Jackeline en Sjoerd, altijd trouw, oprecht en gezellig; daarom hopen we 

datt we julli e kunnen overhalen om niet naar Curacao te verhuizen! 

Liefstee Elsje, van alle mensen hier genoemd heb jij mijn promotie periode natuur-

lij kk het meest intens beleefd. De frustraties en nutteloze reizen naar Duitsland, 

maarr ook de successen, trips naar het buitenland en nu de afronding van dit 

proefschrift.. Door jouw heb ik pas beseft wat liefde en volledige toewijding écht 

inhoudt.. Met "Pluk" erbij zal het alleen nog maar mooier worden! 
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