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Tott slot wil ik allen bedanken die een bijdrage aan de totstandkoming van dit 
proefschriftt hebben geleverd: 

Allereerstt mijn promotores Prof. P.A. van Zwieten en Prof. M. Pfaffendorf. 
Professorr van Zwieten, ik heb op uw afdeling de mogelijkheid gekregen kennis 
tee maken met de vele facetten van het wetenschappelijk onderzoek. Veel dank 
benn ik u verschuldigd voor uw bereidheid om mijn presentaties en 
hoofdstukkenn van kritisch commentaar te voorzien, en steeds weer met mij 
meee te denken. Martin Pfaffendorf bedank ik voor zijn wetenschappelijke 
inbrengg bij de opzet van dit proefschrift en zijn kritische blik bij de analyse van 
mijnn data. Daarnaast ben ik Prof. dr. C. Ince, Prof. dr A.E. Meinders, Prof. dr 
K.. Mohr, Prof. dr P.R. Saxena en Prof. dr W. Wiersinga zeer erkentelijk voor de 
beoordelingg van het manuscripten hun deelname aan de promotiecommissie. 

Mijnn (ex-)collegae Robin, Myra, Stephan, Jippe, Marie-Jeanne, Carsten, Alex, 
Annemieke,, Stephan, Marjorie, Pearl, Astrid, Berna, Elly, Martin, Martina, 
Mieke,, Jan, Marcel, Diederik en Rogier wil ik bedanken voor de hun steun, 
hulpvaardigheidd en interesse in mijn onderzoek. 

Alexx het gemak waarmee jij je promotie afrond en je persoonlijke 
betrokkenheidd bij ieder van ons is geweldig. Stephan je hulp bij mijn laatste 
hoofdstukk was onontbeerlijk, ik dank je verder voor het met grote regelmaat 
terr beschikking stellen van je werkkamer. Marie-Jeanne grote bewondering 
hebb ik voor je kwaliteiten. Mijn eerste echte resultaten heb ik samen met jou 
mogenn bereiken, bedankt voor je niet aflatende steun en interesse. Robin 
jouww energie en vrolijkheid zijn beroemd, ik ben je dankbaar voor je 
betrokkenheidd in mijn eerste maanden en het doorploegen van mijn boekje in 
dee afsluitende fase. Myra, jij hebt mij ingewerkt, ik dank je voor je 
hartelijkheidd en enthousiasme. Jippe in veel opzichten heb ik de lijn van jouw 
onderzoekk mogen gebruiken bij de opzet van mijn projecten. Onze gesprekken 
opp de Amstel, aan de koffietafel, of gewoon even tussendoor waren bijzonder. 
Annemieke,, je engelse taalgevoel is fantastisch, ik ben dankbaar dat ik 
daarvann gebruik heb mogen maken. Ik prijs me zeer gelukkig met jouw 
vriendschap.. Carsten, onze discussies en analyses van mijn resultaten zijn me 
zeerr dierbaar en de tijd die we buiten werktijd met elkaar doorbrengen geeft 



Dankwoord Dankwoord 157 7 

aann dat wij een speciale band hebben. Vincent, Willem en Frederik dank ik 
voorr hun gastvrijheid, inzet en begeleiding tijdens mijn korte maar intensieve 
periodee op de afdeling Experimentele and Moleculaire Cardiologie. 

Gertt van Montfrans en Johan van Lieshout dank ik hartelijk voor hun 
participatie,, en het meedenken voorafgaand aan, en tijdens het plethymo-
grafiee onderzoek. John Nunumete wil ik graag bedanken voor zijn enthousiaste 
bijdragee bij de voorbereiding van diverse presentaties. Ik dank Charly 
Beltermann en Ton Baartscheer voor mijn samenwerking met Experimentele 
Cardiologie.. Inge Kos en Chris Bor wil danken voor hun hulp bij de lay-out. 
Ookk de medewerkers van de glasblazerij, de MTO het het GDIA dank ik voor 
hunn inzet. 

Mare,, het gemak waarmee onze vriendschap afgelopen jaren standhoud doet 
veell goeds vermoeden voor de toekomst. En Jéröme, de wijze waarop j i j mij 
tott zelfreflectie brengt, is zoals je hem kan verwachten bij een goede "vader-
zoon"" relatie. Ik ben trots dat ik tussen jullie, als paranimfen, mijn 
verdedigingg mag voeren. 

Voorr het belangrijke leven naast het AMC wil ik mijn vrienden, familie en 
dispuutgenotenn bedanken voor hun belangstelling en alle tijd die we met 
elkaarr hebben doorgebracht. 

Verderr hebben mijn ouders en Floortje mij door hun liefde een basis geboden, 
ikk ben jullie ontzettend dankbaar. Carolien, mijn promotieperiode is 
onlosmakelijkk met jou verbonden. Het feit dat j i j naast me staat, is een grote 
steunn en een bron van geluk. Bedankt voor alles. 








