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Dankwoord d 

Allereerstt wil ik alle patiënten met het Marfan syndroom die meegedaan hebben aan de 

verschillendee studies hartelijk bedanken. 

Mij nn dank gaat uit naar mijn promotor Prof .dr. B.J.M Mulder. Beste Barbara, bij deze wil ik 

jee hartelijk danken voor het vertrouwen dat je altijd in mij gehad hebt. Mijn promotie is 

niett echt een standaard promotie geweest. Gelukkig was er altijd een bureau vrij voor mij 

inn jouw "bezemkast". Altij d maakte je tijd beschikbaar (op de tennisbaan, voetbalveld, etc.) 

omm mijn manuscripten na te kijken. Dankzij deze bliksembegeleiding is mijn promotie erg 

voorspoedigg verlopen. Ik ben bijzonder vereerd de eerste te zijn, die het voorrecht heeft bij 

dee eerste vrouwelijke hoogleraar Cardiologie in Nederland te mogen promoveren. 

Bestee Prof. Lie, ik zal het enthousiasme waarmee u mij als student heeft verwelkomd 

nooitt vergeten. 

Bestee Prof. Zwinderman, beste Koos, het is ongelofelijk hoe jij mensen weet te motiveren. 

Alss ik bij jou geweest was, ging ik altijd weer vol goede moed aan de slag. Ik ben dan ook 

zeerr trots dan jij in mijn promotiecommissie wilde plaatsnemen. 

Bestee Prof. Spaan, samen met Berend was ik in een eindeloos, onmogelijk project verzeild. 

Medee dank zij uw heldere blik, hebben we er toch nog een mooi artikel van gemaakt. 

Dee overige leden van de promotiecommissie, Prof. dr. CA.Visser, Prof. dr. J.J. Piek, 

Prof.dr.mr.. B.A.J.M de Mol, Prof. dr. J. Stoker, ben ik zeer erkentelijk voor het beschikbaar 

stellenn van hun expertise voor de beoordeling van de inhoud van mijn proefschrift en 

voorr hun bereidheid te opponeren. 

Dearr Prof Webb, dear Gary, during my seven months in Toronto, you made me feel so 

welcomee at your department. I find you an exceptional man and I am grateful that I had 

thee opportunity to work with you. 

Dearr Fiona Walker and Jeanine Allen, without you, my stay in Toronto would not have 

beenn so much fun. Isn't there a hospital somewhere in between England, Canada and the 

Netherlands? ? 
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Dearr Naeem Merchant, I became interested in Radiology thanks to your enthusiasm. 

Bestee Gijs, een dubbelpromotie zat er voor ons niet in. Het afgelopen jaar heb ik onze 

dagelijksee gesprekken erg gemist. 

Lievee Bob, als broer en zus deden we alles samen, hutten bouwen, hockeyen, schaatsen, 

schaken,, zeilen, etc. Het was dan ook niet echt een verrassing dat we ook allebei 

geneeskundee gingen studeren. Ik had echter een stuk meer mazzel bij de loting. Maar je 

liett je niet kennen en ging stug door in Leuven. Ik heb een groot respect voor jouw 

doorzettingsvermogen.. Ik ben trots dat jij mijn paranimf wil t zijn. 

Lievee Klaartje, vijfjaar geleden samen als student bij Barbara onderzoek gedaan. Gelukkig 

zijnn we elkaar nooit uit het oog verloren. Minstens 2 keer per maand moeten we even 

bijpratenn en dan kunnen we er weer volop tegenaan. Ik ben dan ook erg gelukkig dat jij 

mij,, als paranimf, bij deze belangrijke dag terzijde wil staan. 

Bestee Irma, Rianne, Jim en Denise, door julli e voelde ik me altijd welkom op de 

echokamer.. Hartelijk dank voor alle uitleg en hulp die julli e mij gegeven hebben. 

Bestee Rachel en Ruud, Hartelijk dank voor de hulp bij de MRI. 

Alleenn is een promotieonderzoek niet te doen. Gelukkig heb ik de afgelopen jaren met 

mijnn medeonderzoekers samen kunnen lachen, klagen en biertjes drinken. Alexander, 

Thomas,, Joris, Peter, Pieter,, Fons, Saskia, Igor, Anouk, Steven, Michiel, Martijn, Ayten, 

Marielle,, Gerlind, Jacobijne, Marc, Lea, hartelijk dank voor de leuke tijd. 

Bestee Lia en Irene, het was heerlijk dat we soms even lekker hard konden lachen. 

Bestee Regina en Anita, julli e zijn allebei goud waard. Ik zal julli e erg missen. 

Lievee Astrid, Elisabeth, Jenny, Marieke, Lotje, en Titia, dank zij julli e waren colleges en 

tentamenperiodess altijd gezellig. Gelukkig zien we elkaar nog elke maand en dat moet 

zekerr zo blijven. 

Lievee Oma, u nam de grote stap van Hilversum naar Wassenaar om meer bij ons te 

kunnenn zijn. Met grote belangstelling heeft u mijn promotieonderzoek gevolgd. Een 
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paarr jaar geleden vroeg u al: "Ben je nou al klaar, schiet een beetje op". Oma, het boekje 

ligtt er en de grote dag volgt nu snel. 

Lievee Mama, in je eentje 2 kinderen opvoeden is niet gemakkelijk. Ik ben je dan ook zeer 

dankbaarr dat je mij altijd hebt gesteund in alles wat ik wilde doen, zo ook tijdens mijn 

promotieonderzoek.. Samen gaan we er een mooie dag van maken. 

Lievee Maarten, dankzij jouw goede adviezen en hulp ligt hier nu een mooi proefschrift. 

Liefje,, ik hou van je en samen gaan we een mooie toekomst tegemoet. 
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