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DANKWOORD D 

Inn dit proefschrift zit veel werk, van een heleboel mensen. Daarom een dankwoord. Mijn 

promotores,, Prof. Dr. Arthur Wilde en Prof. Dr. Habo Jongsma, ben ik allereerst dank 

verschuldigdd omdat zij mij 4 jaar geleden in de gelegenheid hebben gesteld om aan dit 

onderzoekk te beginnen, zonder dat ik enige voorgeschiedenis in de (cardiale) electrofysiologie 

had.. Ook mijn co-promotor Marieke Veldkamp en Martin Rook ben ik hiervoor dank 

verschuldigd.. Arthur voor het continue aandragen van nieuwe projecten, binnen en buiten het 

project,, zodat ook de kliniek (van hartritmestoornissen) in dit proefschrift niet onbelicht zijn 

gebleven.. Veel dank ben ik verschuldigd aan Dr. Marieke Veldkamp, mijn co-promotor. 

Marieke,, ji j hebt het meeste werk aan mij gehad. Je hebt me ingewijd in de ion kanalen, de 

cellulairee electrofysiologie en ji j hebt mij leren patchclampen. De laatste maanden heb je me 

dann nog moeten leren artikelen schrijven, wat met mijn aanleg voor chaos en slordigheid (een 

onderwerpp dat in dit dankwoord veelvuldig aan bod zal komen) geen gemakkelijke taak moet 

zijnn geweest. Hoewel we op het gebied van precisie vs. chaos tegenpolen zijn hebben we geen 

vann beide de laatste jaren veel moeite gehad met deadlines. Bedankt voor al je tijd en alle hulp 

enn de gezelligheid op het lab. 

Prof.. Dr. J.R. Balser, Prof. Dr. MJ. Janse, Prof. Dr. N.J. Leschot, Prof. Dr. J.H. Ravesloot, 

Prof.. Dr. M.J. Schalij en Dr. T.A. Simmers de leden van mijn promotiecommissie wil ik 

bedankenn voor het lezen van mijn proefschrift en het plaatsnemen in mijn 

promotiecommissie.. I would like to thank Prof. Dr. J.R. Balser to be prepared to read my 

manuscriptt and to be a member of my committee, thanks Jeff. 

Mijnn paranimfen, Cees Schumacher en Ton Baartscheer. Cees en Ton, ik wil julli e bedanken 

voorr alle practische hulp op de labvloer. Maar ook voor het gezelschap, de luidruchtigheid in 

enn om het lab en de discussies over electrofysiologische en maatschappelijke onderwerpen 

waarvoorr Jan Fiolet ook veel dank. 

Mijnn mede AIO's wil ik bedanken voor de gezelligheid, hulp bij practische zaken. Carol Ann 

Remme,, mijn eerste kamergenoot en samen met Joris de Groot en Alex Postma uiteraard mijn 

grotee AIO voorbeeld. Carol Ann, en ook Ton, ik heb geweldige herinneringen aan San 

Francisco,, ook aan het congres aldaar. Na een aantal maanden "rust" in Nashville kon ik weer 

eenss op stap met Hollanders. Joris, en Alex, een belangrijk raakvlak van onze 

wetenschappelijkee activiteiten is toch wel de splashmountain in Anaheim geweest. Simona, 

bedankt,, in het Nederlands, voor alle koffiepauzes die we hebben genomen. Toen ik jouw in 

mijnn begintijd "hielp" met patchclampen heb ik zelf ook veel geleerd. Rob Wiegerinck, mijn 
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laatstee AIO kamergenoot. Rob, verder dan Lunteren zijn wij op onze congresreizen nooit 

gekomen.. Helaas was daar geen splashmountain of een pianobar (er staat een heel leuke in 

Sann Francisco), dit is er wellicht de oorzaak van dat ik aan deze reis geen byzondere 

herinneringenn heb overgehouden, wat overigens niet aan jouw gezelschap lag. Ver gekeken 

hebbenn we wel, uit het raam van onze kamer op de afdeling, ik denk dat we het er over eens 

zijnn dat er redelijk wat "aparte" mensen zich dagelijks in en om het AMC ophouden. Helaas 

zall  ik geen toeschouwer meer kunnen zijn bij het "karretjesoverleg". Wellicht dat je dat nu 

kuntt doen met de overgebleven kamergenoten Max Hardziyenka en Francien Wilms-

Schopman.. Francien, we hebben heel wat afgepraat en zijn vaak, opgewekt, tot de conclusie 

gekomenn dat er nog heel wat te verbeteren valt in deze wereld binnen en buiten het AMC 

(maarr niet aan de labdagen natuurlijk!). Ruben Coronel, de buurman, ji j bent voor mij vaak 

eenn van de personen geweest die de link tussen de electrofysiologie in het lab en de klinische 

electrofysiologiee heeft helpen leggen en verduidelijken. De komende weken moeten ji j en 

Mariekee dit dankwoord ook nog maar eens doornemen op alle spellings en stijlfouten. 

Gelukkigg staat het tegen die tijd al zwart op wit. Volgende deur, Marijke Kraaijenhof ook ji j 

moett op een rustige avond nog maar eens wat komma's in deze tekst plaatsen. Dank voor alle 

hulp,, vooral ook de laatste weken met het rond krijgen van alle "administratieve" perikelen 

rondd een proefschrift. Uiteraard ook voor alle babbels over alledaagse dingen. Hanno Tan, net 

alss Ruben ben ji j voor mij een link tussen basale electrofysiologie en klinische cardiologie 

geweest.. Ook dank voor de hulp in Nashville en Vanderbilt alwaar ji j mij binnen drie dagen 

wegwijss hebt gemaakt. 

Conniee Bezzina en Zahir Bhuiyan bedankt voor alle constructs en hulp bij genetische 

onderwerpen.. Tamara Koopmann en Leander Beekman, ook julli e bedankt voor alle mooie 

constructs.. Connie ook ji j bedankt voor je hulp bij het schrijven van artikelen. Berend de 

Jongee bedankt voor het transfecteren van al die mooie constructs, en het in leven houden van 

dee cellen. Antoni van Ginneken bedankt voor alle uitleg over de electrofysiologie, IMac's, 

Macdaqq en vooral bij alle hulp bij het oplossen van de problemen. Geza Berecki voor 

practischee hulp en op zijn tijd koffie. 

Wimm ter Smitte, Martin Heidenrijk en Carel Kools, voor alle mooie homemade aparatuur op 

hett lab en natuurlijk de autoritten naar feesten, partijen en labdagen. Charley Belterman om 

mijj  op zijn tijd op de ok in de weg te laten lopen. Sara Tasseron voor de altijd aanwezige 

vooradenn aan CD's en het vindbaar zijn van software. Jacques de Bakker voor uitleg en 

borrels.. Tobias Opthof dank voor de hulp bij de statistiek en mijn kennismaking met mijn 

tweelingbroer.. Andre Linnenbank dank voor antwoorden op computervragen (PC). 
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Thee Balserlab, thanks Jeff for having me at your lab and considering everything "cool", 

Prakashh and Koji and Kaori for the practical help in Nashville and at the lab, the manuscript 

andd the fun we had. Svetlana, Franklin, Christina, Toni, Tammy, Karen and Kelen. Thanks for 

beingg such great people and helping me with things in and outside the Balserlab. Svetlana, 

thankss for helping me getting around in Nashville, I hope your junk car still works. Also 

thankss to Chris Williams and Michelle Khoo from the Murray and Andersonlab, for our 

conversationss and helping me feel a bit at home in a place far from home. 

Dann terug naar het AMC. De afdeling fysiologie, Marcel van Borren, ook een beetje een AIO 

voorbeeld.. Jouw recente proefschrift en promotie-ervaringenen en die van Alex zijn erg 

hulpzaamm geweest voor mij. Arie Verkerk, bedankt voor de hulp met myocyten patchen en 

bedanktt voor de mooie tabel. Ronald Wilders voor het maken van mooie actiepotentiaal 

modellenn en het mij daarmee laten spelen. Jan Zegers uiteraard voor de Apple Software. Enne 

inn het algemeen bedankt voor al julli e koffie. 

Dann buiten het AMC. Mineke Vrijenhoek bedankt voor het mij helpen maken van de kaft van 

ditt proefschrift Alle Lambiekske en Lambuikske mensen, maar speciaal Pieter de Voogd voor 

hett altijd bedenken van allerlei spannende activiteiten (bier drinken enzo) en het oplossen van 

mijnn computer problemen. Xander Purcell voor telefonisch overleg op z'n tijd. De 

Cardiologenn in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, speciaal Henk Oskam en Maarten van 

Hessenn , voor het mij enthousiast maken voor de Cardiologie en het mij in contact brengen 

mett Arthur. Mijn oud huisgenoten Frank Werger (oa. voor het buiten de deur houden van de 

belastingdienst)) en Meindert Jansberg en al mijn andere vrienden, dat we maar nooit groot 

mogenn worden! Mijn grote broer Bas, voor een biertje op zijn tijd en zijn interesse in mijn 

activiteiten.. . 

Dann uiteindelijk natuurlijk mijn ouders! Omdat ze mijn ouders zijn en altijd interesse hebben 

inn wat ik uitspook en altijd voor mij klaar staan, mij altijd stimuleren in alles. 
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