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Het zou te zot voor woorden zijn de dissertatie die voor u ligt te zien als het resultaat van het 

werk van één persoon. Ik voel me daarom verplicht enkele dankwoorden te richten tot de 

mensen die een bijdrage, zoniet in daden dan wel in gedachten, hebben geleverd. 

Niet wars van tradities zou ik allereerst de commissie, bestaande uit de heren professoren R. 

Krediet, J. Spaan, C. Stehouwer, Th. Thien, K. Wesseling en A. Wilde, willen bedanken voor 

het beoordelen en goedkeuren van het manuscript. Voorwaar geen geringe taak. In het 

bijzonder zou ik Ray Krediet willen bedanken voor zijn constructieve bijdragen aan de 

publikaties. Een ander die vermelding behoeft is Jan Piek die ondanks (of dankzij?) een wat 

stroeve start mijn onderzoek ruimhartig steunde. Snel correctiewerk en doelgerichtheid zijn 

steekwoorden die ik met jou associeer. Je bijdrage was dermate groot dat je niet meer zitting 

kon nemen in de commissie. 

Mijn promotor, prof. dr. M.M. Levi, beste Marcel, ik wil je bedanken voor je promotorschap. 

Je bijdrage is niet tot uiting gekomen in een mede-auteurschap van een van mijn stukken, 

maar je hebt de laatste fase van mijn onderzoek zeker geholpen rimpelloos te laten verlopen. 

Je efficiëntie en voortvarendheid strekken mij tot voorbeeld. 

Twee co-promotores, Gert van Montfrans en Willem Jan Bos, hebben getracht hun kennis en 

kunde aan mij over te dragen. Ik hoop dat jullie het gevoel hebben dat dat gelukt is. Gert, 

jouw optimisme is ongeëvenaard. Een combinatie van jeugdige (over)moed, rijkgeschakeerde 

woordkeuze en hang naar procrastinatie maken jou tot een uniek geheel. Dat het klikte tussen 

ons bleek de basis voor een succesvolle samenwerking. Willem Jan, jouw ideeën kwamen van 

pas op momenten dat mijn werkzaamheden stokten. Het is een mooi deel van mijn 

proefschrift geworden. Dank hiervoor. 

Verschillende collega's hebben de dagelijkse gang van zaken wat enerverender en gezelliger 

gemaakt. Vooral de grillen van de 'bazen' waren immer een dankbaar onderwerp voor onze 

informele gedachtewisselingen, maar een enkele keer spraken we ook over 

onderzoeksinhoudelijke zaken. Etentjes, uitstapjes naar Zeeland of pretparken zijn illustratief 

voor de cohesie die binnen de groep heerste. Speciaal wil ik noemen Mark 'gimme my bottle 

of rum' Harms (waarmee ik niet wil suggereren dat Mark meer dan gemiddeld genoot van een 

borrel, maar veeleer iets wil zeggen over zijn muziekvoorkeur), en Rogier Immink (wanneer 

maak je nu eens die rekening op van Zeeland?). Met jullie heb ik vele maanden de kamer 

gedeeld en dat was geen opgave. Ook Wilbert, Bart, Nancy, Sander, Gideon, Jippe, Janneke 

en Joris wil ik bedanken voor hun samenwerking. 

De samenwerking met TNO bleek cruciaal in het verloop van het onderzoek. De vertraging 

in de oplevering van de cardiopres werd ruimschoots goedgemaakt door de instantane hulp 
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die de medewerkers van TNO immer boden bij (overigens zeer zelden voorkomende) 

technische problemen, een overbruggingskrediet en de aanzet tot sterrendom door mijn 

optreden in jullie voorlichtingsfilm van de portapres. Ik hoop dat ik in het opsporen van 

kinderziektes ook een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van de definitieve 

cardiopres. Jeroen, behalve voor je co-auteurschappen wil ik je o.a. bedanken voor je 

bereidwilligheid om zelfs in de weekenden een gecrashte geheugenkaart op te lappen (ik kan 

u verzekeren dat dat geen sinecure is). Olaf, ik heb je vaak van je werk gehouden om mijn 

fragmentarische kennis aangaande enen en nullen uit te breiden, om data uit te laten lezen of 

om softwareproblemen op te lossen. Ik kreeg nooit de indruk dat ik ongelegen kwam. Maar 

ook Jos, Ben, Berend en Ilja, dank voor de samenwerking. 

Verscheidene mensen hebben zich belangeloos ingezet voor mijn onderzoek: de dames van 

de Holter-kamer, Yvonne, Carla en Mathilde; het personeel van de polikliniek Hart en 

Vaatziekten; en het personeel van de hemodialyse-afdeling, allen dank voor jullie hulp. 

De overige leden van de onderzoeksgroep wil ik niet onvermeld laten; Wouter, Han, Richard 

en John, ik ben jullie zeer erkentelijk voor jullie meedenken, luisteren, kennis en kritiek. 

De proefpersonen heb ik reeds in persoon bedankt. 

Martijn en Martijn (in willekeurige volgorde), paranimfen, dank voor het seconderen, maar 

meer nog voor jullie vriendschap en vele momenten van ontspanning gedurende al die jaren. 

Tot slot, Graziella, ik heb je vaak verteld met meer of minder trots wat de impact factor van een 

tijdschrift was waarheen ik een artikel stuurde. Vergeet echter vooral niet dat jij voor mij 

uiteindelijk altijd de hoogste impact factor zal hebben. 
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