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De weg naar promotie is er een met piek-en en dalen, leermomenten, geduld en hindernis

sen die je vaak samen met anderen neemt. Aan de totstandkoming van dit proefschrift 

hebben velen meegewerkt die ik graag zou willen bedanken. 

Prof. Dr. ].]. Piek. Beste Jan, vijfjaar geleden gaf je mij het vertrouwen om aan een promotie

onderzoek op de hartcatheterisatie afdeling te beginnen. Daar de ontwikkeling van de gecom

bineerde voerdraad vertraging opliep kon ik ondertussen een oud project weer leven in blazen. 

Als fellow leer je al snel met Piek's methoden kennismaken: hoog tempo, helderheid, kwaliteit 

en vele projecten tegelijk. Voordat de eerste zin op papier staat is deze al nagekeken. Je weet de 

juiste mensen om je heen te verzamelen waarmee, naast een wetenschappelijk bolwerk, een 

team is ontstaan dat elkaar niet alleen binnen de muren van het AMC ziet. Jouw huisdeur 

wordt daarbij ook dikwijls plat gelopen om dan tot in de kleine uurtjes de manuscripten te her

schrijven. In veel facetten ben je een voorbeeld geweest. Bedankt! Overigens zijn er gelukkig 

ook nog wel dingen waar jij iets van kunt leren (ik noem golf, pc's, pets). 

Prof. Dr. A.H. Becker. Beste Ton, ik wil je bedanken voor je enthousiasme en inspiratie dat elk 

onderzoek en verhaal kleurrijk en interessant heeft gemaakt. Het schrijven werd verheven tot 

een 'kunst' wat z'n weerspiegeling heeft in elk manuscript. De medische wetenschap gaat een 

kostbaar en markante persoon verliezen als je straks stopt, dus ik hoop ook voor vele anderen 

dat je zolang mogelijk doorgaat. Het fundamentele onderzoek heeft bij jou op de afdeling diep

gang gekregen. De samenwerking met de kliniek liep niet altijd volgens het juiste tijdschema, 

maar ik denk dat we desondanks toch over een zeer vruchtbare samenwerking kunnen spreken. 

Dr. A.C. van der Wal. Beste Allard, jij hebt mij geleerd onder alle omstandigheden van hectiek 

en stress ten allen tijde rustig en kalm te blijven. Ontspannen zaten we achter jouw microscoop 

met een sigaartje in de ene hand en met weer een artikel in de andere. 

Dr. M. Siebes. Beste Maria, bedankt voor de eindeloze aandacht en tijd die jij altijd uittrok om 

experimenten te doen, manuscripten te schrijven en presentaties voor te bereiden. Met veel 

enthousiasme heb jij mij de basisprincipes van de coronaire hemodynamica bijgebracht. Ook 

was met jouw tomeloze inzet en precisie elke aiuiluuzeeen simpele exercitie. Je functie als inter

mediair tussen de afdeling cardiologie en de afdeling medische fysica zorgde voor een perfecte 

integratie tussen prekliniek en kliniek waar jij als niet-medicus ook veel van hebt geleerd. 
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DANKWOORD 

I'm very grateful to Prof. Dr. M. Veda from the University of Osaka for her kindness to parti

cipate in the evaluation committee of the thesis and tor her willingness to attend the defense of 

the thesis in Amsterdam. 

1'rof. Dr. M.M. Levi. Beste Marcel, jij was de eerste die mij heeft geënthousiasmeerd voor weten

schappelijk onderzoek. Bedankt dat ie bereid bent geweest om zitting te nemen in mijn pro

motiecommissie. 

I )e overige leden van de promotiecommissie Prol. Dr. H.R. Büller, Prof. Dr. Ir. C. line en Prof. 

Dr. N.H.J. Pijls hen ik zeer erkentelijk voor het kritisch doornemen van het manuscript. 

Prof. Dr. f.G.P. Tijssen. Beste Jan, jouw overstap naar de cardiologie is een enorme aanwinst. 

Met een kritische en scherpe blik weet jij van een conclusie een klinische boodschap te maken. 

Naast |an Piek, ben jij de tweede duizendpoot op de afdeling met een ongelofelijke dosis inte

griteit. Bedankt! 

Prof. Dr. f.A.E. Spaan. Beste los, jij bent hoe een professor moet zijn. Je weet op het juiste 

moment de vinger op de zere plek te leggen. Bemiddelt waar dat moet. Laat af en toe de tan

den zien. Niet alle tijd heeft, maar wel wanneer het moet. Rust zoekt op het water met een 

sigaar. Naast je wetenschappelijke inhoud hen je ook nog erg handig op het lab. Bedankt! 

Prof. Dr. K.I. lie wil ik bedanken voor het stimuleren en integreren van de wetenschap in de 

kliniek, hetgeen heeft geleid tot een record aantal subsidies, het aanstellen van talloze onder

zoekers en een goed onderzoeksklimaat binnen het CRIA. Samen met Dr. 1). Duren, wil ik hem 

bedanken voor het verzorgen van een opleidingsplaats cardiologie door het plaatsen van mijn 

naam op het grote bord met de roze en blauwe legoblokjes. 

De interventiecardiologen, Karel Koeh, Rob de Winter. Carl Schotborgh, Matthijs Bax, George 

Sianos en Dennot Kearney, wil ik in het bijzonder bedanken voor de talloze verrichtingen op 

het hartcatheterisatielaboratorium, die de basis hebben gevormd voor dit proefschrift. Bedankt 

voor de tijd, discussies en gezelligheid. 

Zeker net zo belangrijk voor de voltooiing van dit proefschrift zijn alle verpleegkundigen op 

het cathlab en de dagverplcging, personen van het secretariaat en ondersteuning: Martin, Pokje, 

Peter, Fokke, Anke, Anja, Daniël, Mary-Ellen, Ellen, Peter, Arniin, Reina, Karla, Pytsje, Mariëtte, 

Paul, Trudy, Jeannine, Truus, Mies, Jose, Hetty, Steve, Diana, Wouter, Aunelies, Mieke, Ilse, Sonja, 

Anita, Ineke, Nicatya, Hester, Ellen, Margriet en Regina. 

De goede sfeer op de afdeling wordt voor een belangrijk deel door jullie gemaakt. Allen 

bedankt! 
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Alle artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de afdeling nucleaire geneeskunde (hoofd: 

Prof. Dr. B.L.F, van Eck-Smit) en de verpleegafdelingen cardiologie [CCU en F3zuid, hoofd: 

Prof. Dr. K.I. Lie) wil ik danken voor de mogelijkheid om de verschillende studies uit te voeren 

en de goede zorgen voor alle patiënten die aan de verschillende studies hebben meegewerkt. 

De afdeling cardiovasculaire pathologie, Marsha Schenker, je stond altijd klaar en was alleen 

afgeleid wanneer Wimbledon bezig was. Chris van der Loos, ondanks een emotionele periode 

heb jij mij alle trucjes bijgebracht om kwalitatief mooie immuno's te maken. Onno de Boer en 

Mischa Houtkamp, de discussies die we hadden waren zeer leerzaam en gezellig. Wilfried Meun, 

jij stond altijd klaar om weer een paar mooie foto's te verfraaien en af te drukken. Allen 

bedankt! Ook wil ik Peter Teeling, I lanneke Ploegmakers, Peter de Rooij en Rein Visser bedanken 

voor hun assistentie op de afdeling. 

De AMC Medical Research, met name Anne Klerks, Liesbeth Dorama en Jantien Manders, wil ik 

graag bedanken voor de snelle hulp, de vele onterechte vakantiedagen en financiële ondersteu

ning. 

De werksfeer is een belangrijke factor voor succes en geluk. Erg belangrijk zijn dus ook mijn 

directe collega's en de medeonderzoekers binnen het CR1A. De Blije onder-Wereld was hierbij 

altijd een goed onderkomen. Collega Promovendi van de Lipiden [Sanne, Angelique, Pernette, 

Greetje, Kees, en Jantje), van de Stolling (Benien, Jeroen, Manon, Bernd-Jan, Roderik, Suzanne en 

Philip), de Experimentele Inwendige Geneeskunde (Gijs), de Rechter Kamer (Igor; altijd in voor 

gezelligheid en Gijs, Anouk en Joris), de CCU (Arno, Nick en Mattijs), de Experimentele 

Cardiologie {Joris en Carol Ann), de Biochemie (Karin en Vivian) en alle anderen (Lea, Ayten, 

Nancy, Radha en Raymond). 

Bovenaan, staan natuurlijk alle leden van de 'Kloppende Spier'. Michiel Voskuil, je promoveer

de onlangs van niveau 2 naar niveau 3 waar we een kamer delen met zuurstof, perslucht, vacu

üm en noodbel. De afgelopen jaren ben je enorm gegroeid; van junior Michiel tot senior 

Voskuil. Je bent een fantastische collega die altijd voor me klaar heeft gestaan. Ik zal je missen 

net als ons dagelijkse kopje verse koffie. Niels van Royen, naast Michiel heb ook jij aan een bel

lenproject mogen ruiken en ook jij doorloopt de leerschool van Piek feilloos. De weinige tijd 

dat we je zien, omdat je zonodig in al die kuuroorden onderzoek doet halen we ruimschoots in 

op de verschillende congressen. Bistecca en een goed glas spumante zijn aan jou wel besteed. 

Rob van Liebergen, jij hebt me tijdens een partijtje voetbal gescout. Bedankt! Toch, jouw wereld-

actie is het lager zetten van de thermostaat. Oude leden: Arnout Somsen: globetrotter, Reinier 

Waalewijn: wij hebben geen 'keepersprobleem', Maarten Groenink 'what's on a man's mind', 

Wouter Kok: voetbalkampioen. Yolande Appelman: First lady en Hein Verherne: pensioen al ge-

SPECT, allen bedankt voor de goede tijd en gezelligheid. 
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De huidige leden: Bektas Atasever: Mr. BMW'. Bart-Jan Verhoeff. werkpaard. Jacobijne Wiersma: 

de brandweervrouw. Gerlind Heydc. nog steeds ons zusje. Mechteld Heijne. een kanjer. Saskia 

Rittersma: Haagse Bluf. Forts Windhausen: Mr. Dance en Mare van der Zee. de brandweerman. 

Kim en Mare, dankzij jullie is het een heel speciaal boekje geworden, bedankt! 

Mijn ouden Wim en Denise, jullie onvoorwaardelijke steun en liefde hebben direkt invloed 

gehad op de voltooiing van dit proefschrift. Dankzij jullie heb ik mij kunnen ontwikkelen en 

ontplooien. Mijn grote broer, Henri, dankzij jou heb ik leren doorzetten. Mijn kleine broertje, 

Roland, wanneer gaan we vliegen? Mijn schoonouders Herman en Ella, discussies en conversa

ties tot in de late uurtjes waren altijd erg raad- en leerzaam. Marjan en Stephanie, jullie waren 

als zusjes voor me: eerlijk en lief. Oliver, jij staat altijd voor iedereen klaar. 

Mijn paranimfe, Jennifer, met jouw enthousiasme en energie, scherp/innigheid en toch ook 

gevoeligheid til je anderen op een hoger niveau. Tof, dat je naast me wilt plaatsnemen. 

Mijn paranimf, Steven, samen namen we het roer van de 'Kloppende Spier' van oude garde 

over. Onafscheidelijk, Jut en Jul, op de cathkamer en op congressen. Met een dosis enthousias

me en vastberadenheid, vriendschap en collegialiteit. Zelfs de mobieletelefoon houden we 

noodgedwongen aan hetzelfde oor. Jouw tweede boekje komt eraan! Fijn hè, dat jij nu kan zit

ten! 

Lieve Alexandra, jij bent het mooiste in mijn leven, louw onvoorwaardelijke steun, liefde en 

onvermoeibaarheid geven mij energie en inspiratie. Je bent met jouw levenslust een voorbeeld 

voor iedereen. Lex, bedankt! 
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