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Dankwoord d 

Ditt zijn de laatste woorden, die ik aan dit proefschrift toevoeg en waarschijnlijk een 
vann de eerste woorden die u leest. Ik zou nooit in staat geweest zijn om hieraan toe 
tee komen zonder de hulp en steun van de volgende mensen. 

Mijnn promotor, Jacques de Bakker. Beste Jacques, bedankt voor alle hulp die 
jee aan mij gegeven hebt. Ik kan aan iedereen aanraden om een promotor te hebben, 
diee net zo rustig is als jij en op die manier richting aan je onderzoek geeft. 

Mijnn co-promotor, Ruben Coronel. Beste Ruben, ik voel me zeer bevoorrecht 
datt ik met jou heb kunnen samenwerken. Ik krijg steeds meer waardering voor het 
feitt dat je me in mijn eentje onderzoek hebt laten doen en dat ik er hierdoor een 
eigenn richting aan heb kunnen geven. Toch hoop ik dat we ooit nog eens samen naar 
dee repolarisatie kunnen kijken. Ondanks mijn eigen draai aan het onderzoek, was je 
altijdd in staat om me uit de jungle van de biologische diversiteit te leiden. Tezamen 
mett je grenzeloze geduld, ongebreidelde enthousiasme en door de zaken in een 
brederr kader te plaatsen is dit proefschrift (na versie: X34.Ba3.V4.5) toch tot stand 
gebracht. . 

Prof.Dr.. M.J. Janse, Prof.Dr. R.W. Joyner (this is all in Dutch, but I know that 
thatt is not a problem for you, Gouda!), Prof.Dr.Ir. J.A.E. Spaan, Prof.Dr. N.M. van 
Hemel,, Dr. P.G.A. Volders en Prof.Dr. A.A.M. Wilde wil ik graag bedanken voor hun 
bereidheidd om zitting te nemen in de promotiecommissie. 

Dee eerste stappen in onderzoek gerelateerd aan het hart deed ik in Utrecht bij 
Toonn van Veen. Beste Toon, ik ben nog altijd zeer dankbaar dat ik mijn stage bij jou 
hebb mogen lopen. Jij hebt me niet alleen toen, maar ook tijdens mijn promotie-
onderzoekk bijgestaan bij het moleculair biologisch onderzoek en voor het onderzoek 
enthousiastt gemaakt. Verder heeft het heel veel voor mij betekend, dat ik ook met 
anderee zaken bij jou terecht kon. 

Ikk heb altijd met veel plezier bij het Laboratorium voor Experimentele 
Cardiologiee gewerkt. Ten eerste, Marijke Kraayenhof. Marijke, dankzij jou kon een 
groott aantal zaken verwant aan dit proefschrift afgehandeld worden ondanks het feit 
datt ik op 6 uur tijdsverschil leefde ten opzichte van Amsterdam. Mijn mede-
Oosterling,, Charly "alles met één hand" Belterman. Charly, ik denk graag terug aan 
OKII,, de humor, de handigheid en toch ook de muziek, ondanks mijn onwetendheid 
opp dit gebied. Wim ter Smitte en André Linnenbank: zonder de elektrodes en het 
daarbijj horende acquisitieprogramma had ik nooit de veranderingen in 
voortgeleidingssnelheidd en refractoriteit kunnen meten. "Mijn" studenten Pablo 
Ramoss en Ehsan Parsen voor hun hulp bij de Langendorff experimenten. Alle 
mensenn met wie ik enige tijd op een kamer gezeten heb: Joris "Strutz!" de Groot, 
Jeroenn "het zijn die managers" Smits, Max "rattenvanger van Hameien" Hardziyenka, 
dee studenten Bas (gebruik je al wel 4 kleuren?) en Laurens en natuurlijk Francien 
"geeff mij maar een potlood..." Wilms-Schopman. Francien, vergeet niet om de 
opkikkerr af en toe eens af te spelen en mee te zingen, dat doe ik ook. Tobias "Rob ik 
hebb een baan voor je" Opthof. Tobias wanneer gaan we in New Orleans weer eens 
eenn biertje drinken? Arie Verkerk, Antoni van Ginneken en Géza Berecki voor hun 
patch-clampp bijdragen. Ronald Wilders voor alle hulp met Priebe-Beuckelmann en 
Luo-Rudy.. Antonius "Briljant!" Baartscheer, Cees "Hé, dat lijkt wel een..." 
Schumacherr en Jan "mensen zijn net potloden" Fiolet voor hun hulp bij het isoleren 
vann myocyten en het meten van actiepotentiaal duur met behulp van ANEPPS. Sara 
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Tasseron,, Diane Bakker en Shirley van Amersfoorth voor hun fibrose kleuringen. 
Carell Kools en Martin Heidenrijk voor de technische ondersteuning. Mijn collega 
(ex-)) AIO's: Carol Ann Remme, Hester den Ruijter, Tamara Koopmann, Mio Campian 
enn Simona Casini. De wetenschappelijke input van Hanno Tan, Marieke Veldkamp 
enn Connie Bezzina. 

Alss laatste wil ik mijn ouders bedanken voor alle liefde, begrip en geduld. Pap 
enn mam, zonder jullie zou ik dit nooit allemaal hebben kunnen opschrijven. 
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