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Dankwoord d 

Dankwoord d 
Zonderr de hulp van velen was dit onderzoek en het daaruit voortvloeiende proefschrift nooit tot 

standd gekomen. Veel dank ben ik in de eerste plaats verschuldigd aan de patiënten die deelnamen 

aann de MEHA studie (MEtoprolol bij HArtfalen) en bereid waren daar vele uren voor op te 

offerenn om zowel in Hilversum als in Amsterdam (extra) onderzoek te ondergaan. Daarnaast 

hebbenn een aantal mensen mij in het bijzonder geholpen; ik wil van deze gelegenheid gebruik 

makenn om hen te bedanken. 

Mijnn promotoren Prof. Dr. K.I. Lie en Prof. Dr. J.G.P Tijssen. 

Bestee Henk, vanaf je komst vanuit Groningen naar het AMC in Amsterdam heb je me gesteund in 

dee verdere uitwerking van de MEHA studie, niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt maar 

ookk bij logistieke en financiële perikelen rond het onderzoek. Jouw niet aflatende steun heeft mij 

zeerr geholpen om dit proefschrift tot een goed einde te brengen. Ik hoop dat de samenwerking 

tussenn de afdelingen cardiologie van het AMC en het Ziekenhuis Hilversum in de komende jaren 

verderr gestalte krijgt. 

Bestee Jan, de vele discussies die we gevoerd hebben over de interpretatie van de resultaten en de 

statistischee analyses zijn voor mij essentieel geweest. Zonder jouw hulp was er niets terecht 

gekomenn van alle P waardes en multivariaat analyses. De afdeling cardiologie van het AMC kan 

zichh gelukkig prijzen met jouw aanwezigheid op de vierde verdieping. 

Dee co-promotoren Prof. Dr. B.L.F, van Eck-Smit en Prof. Dr. P.A. van Zwieten. 

Berthe,, je hulp bij de problemen rond de kwantificatie van de MIBG opname is uitermate belangrijk 

geweestt omdat dit de kern van ons onderzoek is. Je kritische blik bij de beoordeling van de 

manuscriptenn is de kwaliteit van de artikelen zeker ten goede gekomen. 

Professorr van Zwieten, vroeger vond ik receptoren, pre- en postsynaptisch, a, P, en 32 maar taaie 

materie.. Ons onderzoek en uw bijdrage hebben mijn inzicht aanmerkelijk verdiept. Dit proefschrift 

vormtt daar (naar ik hoop) de weerslag van. 

Dee leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. W.H. van Gilst, Dr. J. Karemaker, Prof. Dr. J.H. 

Kingma,, Prof. Dr. J.J. Piek, Prof. Dr. E.A. van Royen en Prof. Dr. E.E. van der Wall dank ik voor 

hunn bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Zonderr geld geen onderzoek. In de eerste plaats ben ik AstraZeneca veel dank verschuldigd. Dr. 

J.S.. Wiering heeft, als hoofd van de medische afdeling van toentertijd nog Astra een zogenaamde 

unrestrictedd grant ter beschikking gesteld om de MEHA studie financieel mogelijk te maken. 

Tevenss heeft Astra de taak op zich genomen om tabletten (metoprolol en matching placebo) te 

leverenn in genummerde verpakkingen zodat het onderzoek daadwerkelijk dubbelblind en placebo 

gecontroleerdd kon worden uitgevoerd. Beste Hans, ik ben je veel dank verschuldigd voor het 

vertrouwenn in de vorm van deze grant. In de tweede plaats heeft het Ziekenhuis Hilversum een 

duitt in het zakje gedaan door een financiële bijdrage van de Stichting tot bijstand van het Ziekenhuis 



Hilversumm (voorzitter Prof. Dr. L.F. van Muiswinkel). Het getuigt van kwaliteit en visie dat een 

perifeerr ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek op deze wijze ondersteunt. 

Drs.. Andre de Groot, ji j hebt het onderzoek nauwgezet uitgevoerd als assistent cardiologie in 

Ziekenhuiss Hilversum. Niet alleen de patiënten konden je inzet waarderen. 

Dee maatschap cardiologie in het Ziekenhuis Hilversum. Frits van Bemmel, Koen Liem en Freek 

Wempe.. Jullie hebben mij binnen de maatschap altijd gesteund bij de uitvoering van het onderzoek. 

Mijnn hartelijke dank. 

Dr.. J.T. Keijer, beste Tonnis, dank voor alle correcties in het manuscript. Ik verheug me zeer op 

onzee samenwerking de komende jaren. 

All ee medewerkers van de functie- en polikliniek cardiologie in het Ziekenhuis Hilversum en de 

medewerkerss van de afdeling nucleaire geneeskunde en de Holterkamer van het AMC hebben 

direktoff  indirekt geholpen in de uitvoering van de onderzoeken of bij het verzamelen van gegevens. 

Zonderr jullie morele en daadwerkelijke steun had het veel meer moeite gekost om dit proefschrift 

tott een goed einde te brengen. Met het risico dat ik anderen tekort doe wil ik toch twee personen 

mett name noemen; José en Sylvia zijn enkele malen de archieven ingedoken omdat er weer extra 

gegevenss noodzakelijk waren tijdens de analyse van de getallen. Ook als er weer eens op het 

laatstee moment veel kopieën nodig waren die eigenlijk gisteren al verstuurd hadden moeten zijn 

warenn julli e altijd bereid te helpen. 

Dr.. Aernoud Somsen, beste Aernoud, de fundamenten voor dit proefschrift zijn gelegd door 

jouww promotie onderzoek Jouw proefschrift en hoofdstuk 5 in mijn boekje zijn hiervan de getuigen. 

Ikk hoop de samenwerking in de nabije toekomst op enigerlei wijze te kunnen continueren. 

Mijnn paranimfen Bert Hesp en Rob de Winter ben ik zeer erkentelijk voor het feit dat ze mij op 

mijnn promotiedag moreel en logistiek willen bijstaan. Daarnaast wil ik ze bedanken voor de vele 

jarenn van hechte vriendschap. 

Mijnn ouders wil ik in meer algemene zin bedanken. Zij hebben mij gestimuleerd om te gaan 

studerenn en hebben mij tijdens moeilijke momenten op de been gehouden. Zeeland is heel lang 

'thuis'geweest:: voet aan wal zetten in Breskensgaf altijd weereen speciaal gevoel. Met de komst 

vann de Westerschelde-tunnel en het verdwijnen van de boot Vlissingen-Breskens zullen komende 

generatiess dit gevoel niet meer kunnen ervaren. West-Zeewsch Vlaanderen zal met de komst van 

dee tunnel nooit meer helemaal hetzelfde zijn. De geborgenheid van 'thuis' was lang een rustpunt 

inn woelige tijden. 

Tenslottee het huidige thuisfront, Maria, Inge, René en Simone. "Het boekje" is eindelijk af! 

Avonden,, nachten, weekenden en delen van de vakantie zijn opgeofferd aan het "boekje,\ Jullie 

hebbenn me altijd weer gestimuleerd om verder te gaan ondanks de "tegenslagen" die er in de loop 

vann de jaren geweest zijn. De gevoelens die ik hierbij heb kan ik niet in woorden uitdrukken. 

Julliee steun in de realisatie van dit boekje is voor mij heel belangrijk geweest. In de komende 

jarenn hoefik in ieder geval mijn aandacht niet meer tussen julli e en "het boekje" te verdelen. 


