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Dankwoord 

Toen ik in december 1997 op OK 1 van het AMC voor het eerst 'live' kennis maakte 
met het schieten van lasergaten in een kloppend menselijk hart was ik meteen enorm 
gefascineerd door deze 'cowboy'-behandeling. Toen vlak daarna de mogelijkheid zich 
voordeed om hierop te promoveren hoefde ik dan ook niet lang na te denken. In de 4lA 
jaar die er sindsdien verstreken zijn is er een grote groep mensen geweest die in meer of 
mindere mate bijgedragen hebben aan het hier gepresenteerde resultaat. Zonder hun 
hulp, kennis en ervaring was het uitvoeren van zowel het experimentele als het klinische 
onderzoek een onmogelijke opgave geweest. Ik wil daarom alle personen die in de 
afgelopen jaren bijgedragen hebben aan de vorming van dit proefschrift én aan mijn 
eigen wetenschappelijke vorming bij deze heel hartelijk bedanken. 
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