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Dankwoord 

Hierbij wil ik graag de volgende mensen bedanken voor hun hulp, tijd en aandacht bij 

het stand komen van dit proefschrift. 

Mijn promotores, Prof.dr. A.A.M. Wilde en Prof.dr. A.F.M. Moorman. Beste 

Arthur, jij hebt me in de gelegenheid gesteld een deel van jouw werk op het KATP kanaal 

voort te zetten en me gestimuleerd om ook aan het IVF/Brugada onderzoek te blijven 

werken dat (uiteindelijk!) succesvol afgerond is. Bedankt voor de mogelijkheid die jij mij 

geboden hebt om op een geweldige afdeling mooi werk te doen. Beste Antoon, ik wil je 

bedanken voor je enorme enthousiasme voor het moleculair onderzoek aan het KATP 

kanaal en je gastvrijheid op de afdeling Anatomie en Embryologie. Het onderzoek op 

jouw afdeling heeft diepgang gegeven aan mijn proefschrift en mijn visie verbreed. 

Prof.dr. H.J. Jongsma, Dr. D J . Duncker, Prof.dr. MJ . Janse en Dr. M.J.B, van den 

Hoff wil ik graag bedanken voor hun bereidheid zitting te nemen in de 

promotiecommissie. I am very grateful to Prof. C.G. Nichols for his willingness to take 

part in the thesis committee and honoured to have been able to submit my work to his 

expert opinion. 

Mijn paranimfen Barbara Ambachtsheer en Simone van Veen. Lieve Bar, wij werden 

samen nageplaatst voor de studie geneeskunde in Utrecht en hebben sindsdien een 

mooie vriendschap opgebouwd. Ik ben blij dat je deze promotie van heel dichtbij 

meemaakt. Lieve Simone, de laatste jaren zijn wij gegroeid van jaarclubgenoten tot 

vriendinnen. Bedankt voor je hulp en steun als het weer eens tegen zat! 

De fundering voor mijn onderzoek werd gelegd op de Afdeling Experimentele 

Cardiologie waar ik met heel veel plezier de afgelopen jaren gewerkt heb. Ik zal de 

dagelijkse rituelen van ochtendkoffie, collegialiteit en gezelligheid missen en wil dan ook 

hierbij iedereen bedanken voor hun inbreng: Cees Schumacher voor mijn eerste stappen 

op experimenteel gebied, engelengeduld en eeuwige lach. Ton Baartscheer voor de goede 

gesprekken en het goede gezelschap. Jan Fiolet voor Testpoint, goede raad en het leren 

nadenken over van alles en nog wat. Joris de Groot voor het goede voorbeeld en de 

leuke tijd binnen en buiten het lab. Ruben Coronel voor de altijd positieve noot en het 

vertrouwen. Francien Wilms-Schopman voor de labdagen en de gezellige gesprekken. 

Marijke Kraayenhof voor de dropjes en koekjes maar vooral voor alle goede hulp. 

Marieke Veldkamp voor het leren patchclampen, de hulp bij alles electrofysiologisch en 

het contact buiten het lab. Mijn kamergenoot Connie Bezzina voor de cloning strategies 

en de "girly" talk. Ex-kamergenoot Jeroen Smits voor de Mac en dagelijkse vrolijkheid. 

Nieuwe kamergenoot Hanno Tan voor de interesse en de opruiming. Antoni van 

Ginneken voor de "electrophysiology for dummies", de patchclamp opstelling en de 

onuitputtelijke hulp. Jacques de Bakker voor de rustgevendheid en het menselijke. Charly 

Bclterman voor het dierlijke instinct en de cursus proefdierkunde. Wim ter Smitte voor 

de TV en alle ingewikkelde dingen die ik niet hoefde te gebruiken. Rob Wiegerinck voor 
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D a n k w o o r d 

de voortzetting en de snelle wadlooppas. Carel Kools voor de goede gesprekken en het 

relativeren. Sara Tasseron voor de eeuwige behulpzaamheid en de kweekspulletjes. 

Martin Heidenrijk voor het fijne werk en de koffieleut. Berend de Jonge voor de 

supercellen en de goede voorraad. Andre Linnenbank en Mark Potse voor het 

telemetrisch advies en algemene input. Alex Postma, Tamara Koopman, Leander 

Beekman en Zahir Bhuiyan voor de genetische aanleg en het telefonisch contact. 

Daarnaast heb ik een groot gedeelte van mijn onderzoek verricht op de Afdeling 

Anatomie en Embryologie van het AMC, waar ik twee jaar lang bijna dagelijks te vinden 

was. Ik wil iedereen van het AEL bedanken voor de enorme gastvrijheid en de 

behulpzaamheid (daar was weer zo'n arts die wel even moleculair onderzoek zou doen!) 

en een aantal mensen in het bijzonder. Ronald Lekanne Deprez voor de gedreven 

begeleiding en alles wat ik op moleculair gebied geleerd heb (een epje zal nooit meer 

onschuldig lijken!). Anita Buffing, Marry Markman, Danielle Clout en Paola Lombardi 

voor de dagelijkse gezelligheid op het lab en de geweldige hulp bij alle nieuwe dingen. 

Vincent Christoffels en Wout Lamers voor de moleculaire diepgang. Verder Arnoud, 

Chris, Boudewijn, Petra, Jaco, Frederik, Jacqueline, Theo, Piet, Corrie, Roben, Andre, 

Cars, Youji, Willem, Maarten, Arjan, Aho, Marianna, Jung Sun, Mona, Pamela, Karin, 

Will, Yi, Roelof-Jan, Jan, Onard, Semir, Alex, Vesna, Sabina en Carol (die andere) voor 

de mooie tijd die ik bij jullie heb gehad, en Cees Hersbach voor de mooie posters en de 

tennistrofee. 

De collega's van Fysiologie: Etiënne Verheijck, Arie Verkerk, Jan Ravesloot, Marcel 

van Borren, Jan Zeegers, Jan Bourrier, Ronald Wïlders en Thijs Veenstra wil ik graag 

bedanken voor de interesse in mijn onderzoek, de gelegenheid om te patchclampen en 

alle dagelijkse praktische hulp en collegialiteit. Verder wil ik JamWillem de Jong van het 

Eaboratorium voor Endocrinologie/Klinische Chemie bedanken voor de noradrenaline-

bepalingen en alle medewerkers van het GDIA voor de verzorging van de proefdieren. 

Naast mijn collega's wil ik al mijn vrienden en kennissen bedanken voor hun geduld, 

vertrouwen en vriendschap (vanaf nu krijgen jullie weer meer aandacht!). Mijn familie 

ben ik dankbaar voor de jarenlange steun en liefde en daarnaast mijn broer Patrick (en 

Margriet) voor het tante worden, mijn zus Jennifer voor het samen tante zijn, en mijn 

opa en tante Ali voor hun interesse, begrip en wijsheid. Mijn ouders wil ik bedanken 

voor het enthousiasme, het altijd klaar staan en de fijne thuisbasis. Zonder jullie 

stimulering was ik nooit zo ver gekomen en ik ben blij dat ik de familietraditie kan 

voortzetten. 

Als laatste, en met recht: lieve Floris, zonder jou was dit een zeer mager proefschrift 

geworden. Jouw grenzeloze liefde en aandacht, eeuwige geduld en onvermoeibare 

(thuis)zorg heeft dit alles mogelijk gemaakt. Het wordt nu weer tijd voor ons! 
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