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Velenn hebben, al of niet bewust, bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift.. Graag wil ik iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook hier 
aann heeft bijgedragen. Zonder iemand tekort te doen, wil ik proberen een aantal 
vann hen persoonlijk te noemen. 

Inn de eerste plaats wil ik mijn dank uitbrengen aan mijn co-promotor en 
begeleider,, dr. Mare A.A.M Schepens. Zonder zijn enthousiasme, gedrevenheid en 
expertisee zou dit boekje nooit een feit hebben kunnen worden. Het is een voorrecht 
omm onder zijn motiverende begeleiding te mogen promoveren. 

Inn het bijzonder wil ik ook dr. Wim J. Morshuis en dr. Karl M.E. Dossche noemen. 
Medee met hun betrokkenheid, steun en kritische beschouwingen hebben mijn 
eerstee stappen in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek uiteindelijk 
kunnenn leiden tot de afronding van dit proefschrift. 

Mij nn promotor, prof.dr.mr.dr. Bas A.J.M, de Mol, dank ik voor zijn inspiratie en 
enthousiasmee bij de afronding van dit proefschrift waardoor promoveren sneller 
werkelijkheidd werd dan ik voorheen had verwacht. 

Dee overige leden van de promotiecommissie, dr. J.M.P.G. Ernst, prof.dr. L. 
Eijsman,, prof.dr. M.J.H.M. Jacobs, prof.dr.CJ. Kalkman, prof.dr. D.A. Legemate, 
prof.dr.. J.A. Reekers dank ik voor hun tijd en expertise die zij hebben willen 
aanwendenn voor het kritisch beoordelen van dit proefschrift. 

Veell  dank ben ik verschuldigd aan Hans Kelder, die naast zijn drukke 
werkzaamhedenn als arts, promovendus en epidemioloog voor de afdeling 
cardiologie,, toch altijd weer gedreven tijd heeft weten te reserveren voor het 
minutieuss analyseren van mijn onderzoeksdata. 

Voorr promoveren naast klinische werkzaamheden is een balans nodig die enkel 
mogelijkk is in een omgeving die hier positief tegenover staat en het juiste klimaat 
weetweet te scheppen. De huidige en voormalige leden van de maatschap 
cardiothoracalee chirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, 
prof.dr.. A. Brutel de la Rivière, drs. RJ. Knaepen, drs. J.J.A.M.T. Defauw, dr.ir. 
H.A.. van Swieten, dr. WJ. Morshuis, dr. M.A.A.M. Schepens, drs. WJ. van 
Boven,, dr. K.M.E. Dossche, dr. R.H. Heijmen, dank ik voor het mij toevertrouwen 
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vann de opleiding tot cardiothoracaal chirurg en het patiëntenmateriaal met de 
gelegenheidd om deze dissertatie te kunnen voltooien. 

Mij nn collegae-assistenten en overig ziekenhuispersoneel tijdens mijn 
cardiothoracalee chirurgie opleiding dank ik mede voor de goede sfeer, humor en 
morelee steun waardoor werk een inspirerend onderdeel van het dagelijks bestaan 
kann zijn. 

All  mijn familie en vrienden. Zij zijn het die vorm geven aan mijn dagelijks 
bestaan.. "Alleen op de wereld" zul je, denk ik, nooit willen promoveren. Dank 
voorr een gewillig oor, betrokkenheid en steun als er weer eens gezeurd moest 
wordenn over het promotieonderzoek. Wellicht is er nu geen sprake meer van 
socialee verplichtingen waar geen tijd voor is, maar ben ik er gewoon voortaan bij! 

Hett is onmogelijk en ongewenst om werk en privé gescheiden te houden. Ik ben 
err trots op dat zulke dierbare vrienden, Edward Louwerse en Olivier David, bereid 
zijnn als paranimfen betrokken te zijn bij mijn promotie. 

Fabiann Stenger en Nikaj Wiggers van Araneum, Ray Breg, het is PRACHTIG 
geworden! ! 

Mikee Carroll, we will never know how many new customers will reach 
www.blissbox.com... . 

Tott slot een bijzonder woord van dank aan mijn ouders. Hun onvoorwaardelijke 
liefde,, vertrouwen en steun hebben mij bij al mijn initiatieven en activiteiten 
gestimuleerdd en gemotiveerd. Een opleiding kan slechts enige hoogte bereiken als 
hett fundament adequaat is, en dat fundament wordt gevormd door de normen en 
waardenn die het product zijn van de opvoeding. Om die reden mag dit proefschrift 
ookk wel de kroon zijn op hun inspanningen. 

NuncNunc est bibendum (Horatius) 
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