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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 

Err zijn heel veel mensen die in grote of in kleinere mate hebben bijgedragen tot dit proefschrift. 

Ikk zou ze op deze plaats daarvoor willen bedanken: 

Mij nn zeer gewaardeerde promotores Prof. P.A. van Zwieten en Prof. M. Pfaffendorf. 

Professorr van Zwieten, ik denk dat uw afdeling voor mij precies de juiste plaats was. Uw stijl was 

duidelijkk en voor mij makkelijk om mee te werken. Di t heeft geleid tot een heel goede 

verstandhoudingg en een prettige samenwerking. Ik heb van u geleerd om wetenschappelijk te 

denken,, te schrijven en te presenteren. Uw werklust en snelle correctiewerk hebben het mogelijk 

gemaaktt dat ik tot heel kon voor de deadline nog kon experimenteren en nieuw werk aanleveren. 

Mij nn dank hiervoor. 

Martin,, ik ben je er dankbaar voor dat je in mij en dit onderwerp bent blijven geloven toen ik 

serieuss overwoog ermee te stoppen. Hartelijk dank voor je enthousiaste begeleiding. Je bent een 

wetenschapperr in hart en nieren en ik heb veel van je geleerd. De twee of drie belangrijkste en 

fundamentelee ideeën die aan dit proefschrift ten grondslag liggen zijn van jou afkomstig. Ook 

onzee gemeenschappelijke interesses (geschiedenis en vliegen) waren voor mij een bron van 

informatiee en tevens aanleiding voor talloze boeiende gesprekken aan de koffietafel. 

Prof.. G. Grassi, Prof. L. Eijsman, Prof. M. Esler, Prof. J.T.A. Knape, Prof. W.M. Wiersinga. 

Thankk you for evaluating the manuscript and participating in the graduation committee. 

Marie-Jeanne,, dit is net zo goed jouw proefschrift als het mijne. Ik ben je heel erg veel dank 

verschuldigd.. Ik heb ontzettend veel bewondering voor je kunde, kritische blik, interesse en 

werklust.. Het 'klikt ' tussen ons, onze samenwerking was super en dat heeft dit proefschrift 

gemaaktt tot wat het is. 

Mij nn (ex) collegae Myra, Robin, Carsten, Jörn, Alex, Stephan, Annemieke, Marjorie, Pearl, Frank, 

Rita,, Elly Zeeman, Harry Batink, W'illeke (Experimentele Inwendige Geneeskunde), Marcel 

(Fysiologie),, Maringa (Experimentele Anesthesiologie), Rogier en Diederik (Afdeling Inwendige 

Geneeskunde)) wil ik hierbij allen bedanken voor hun hulp, ondersteuning en gezelligheid. 
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Robin,, je hebt mij met heel veel geduld en enthousiasme wegwijs gemaakt in het lab, en hebt mij 

hett werken met de myograaf en de plethysmograaf geleerd. Tijdens onze (ultralange) fietstochten 

benn je altijd gezellig en een geweldige steun. Je positieve houding is heel aanstekelijk. Lachen is 

gezond,, he Robin? 

Carsten,, 'Master of Disaster', we hebben het gered. Je bent een echte wetenschapper en je kennis 

vann de farmacologie is indrukwekkend. Dank je voor je hulp altijd, opbouwende kritiek en 

vriendschap. . 

Jörn,, heel erg bedankt voor je luisterend oor altijd, je advies en ook voor je significante bijdrage 

aann de plethysmografie-studie. We worden nooit 'winners' in de 2-zonder, maar hebben wel veel 

plezierr gehad op (en aan) de Amstel. 

Alex,, we hebben er een mooi onderzoeksproject van gemaakt. Je bent een pima kerel en een 

'makkelijke'' collega. Mij n bewondering heb je. Ook heel erg bedankt voor je bezielende 

begeleidingg bij het fitnessen en natuurlijk voor het 'proeflezen' van het manuscript. 

Charlyy Belterman en Ton Baartscheer (Experimentele Cardiologie) wil ik graag bedanken voor 

hunn hulp en samenwerking bij de studie met de hartfalenkonijnen. De medewerkers van het 

GDIA ,, met name Anton, Kor, Joke en Werner, en ook de medewerkers van de MT O dank ik 

hartelijkk voor hun assistentie. 

Johnn Nunumete wil ik graag bedanken voor het verzorgen van talloze dia's, de omslag en ook de 

illustratiess van Hoofdstuk 1. 

Ir .. A.A.M Hart en Dr. M.M. Merkus (Klinische Epidemiologie en Biostatistiek). Hartelijk dank 

voorr julli e hulp bij statistische vraagstukken. 

Dr.. J.J. van Lieshout en Dr. G.A. van Montfrans (Afdeling Inwendige Geneeskunde). Hartelijk 

dankk voor het prikken en de supervisie tijdens de plethysmografie-studie. 

Lievee Sandra, Maaike & Bert, Diederike & Arian, Jo Ann, Zana & Robert, en Marike. Bedankt 

voorr julli e nooit aflatende steun en interesse. 
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Tonn en Kees, paranimfen. Het is voor mij een eer tussen julli e te mogen staan tijdens de 

verdediging. . 

Paolaa my dearest. Thank you for your love and support. You are wonderful. 

Heitt en mem. Jullie geven altijd het goede voorbeeld en ik heb heel erg veel aan julli e te danken. 

Bedanktt voor julli e belangstelling en onvoorwaardelijke steun. Dit geldt ook voor Alice, Jan Coen 

enn VC'ibe. 
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