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Dankwoord d 

Allenn die een bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van dit proefschrift 

wi ll  ik hierbij bedanken. 

Allereerstt wil ik alle patiënten en gezonde vrijwilligers, die meegedaan hebben aan 

dee verschillende studies bedanken voor hun medewerking, geduld en vertrouwen in 

klinischh wetenschappelijk onderzoek. 

Dee volgende personen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Dr.Dr. R. Tukkie, Beste Raymond, mijn co-promotor. Je enthousiasme over de verschil-

lendee onderzoeksmogelijkheden en de daarop aansluitende rondleiding over de 

afdelingg cardiologie en het halve AMC maakte bij mij tijdens onze eerste kennis-

makingg een dusdanig positieve indruk dat ik terplekke meteen besloot om te 

beginnenn aan dit promotietraject. Ik heb je in de afgelopen 4 jaar leren kennen als 

eenn erg betrokken, stabiele, en gemotiveerde begeleider, Je wist mij altijd goed te 

stimulerenn door mij meteen, van het begin af aan, overal bij te betrekken, Ik mocht 

meteenn mee naar de NASPE en naar allerlei cursussen waardoor ik in de gelegen-

heidd kwam om de 'pacing wereld' snel te leren kennen. Je bijzondere manier van 

evaluerenn van de lopende onderzoeken, kritisch maar altijd met een positieve 

benaderingg en je heldere open visie hebben mij altijd gemotiveerd. Daarnaast gaf je 

ookk ruimte voor het bediscussiëren van nieuwe ideeën. 

Bestee Raymond ook wil ik je bedanken voor je menselijk inlevingsvermogen, het 

mooistee kraam-cadeau kreeg ik van jou. Je stelde zelf voor om 1 dag in de week 

thuiss te werken waardoor ik mijn zoontje vaker zag. Je betrokkenheid bij je eigen 

familiee bleek uit je leuke verhalen over je vrouw Lena en je zoontjes Marijn en 

Wietse.. Daarnaast waren er natuurlijk de gezellige kerstborrels met de ep-leden bij 

jouu thuis met echte cadeautjes onder de kerstboom voor iedereen. Ik ben je zeer 

dankbaarr voor de manier waarop je mij al die jaren fantastisch hebt begeleid. Ik 

hoopp je in de toekomst nog vaak te zien en op de hoogte te blijven van zowel je 

werkzaamhedenn als de ontwikkelingen binnen je gezin. 

Prof.Prof. Dr. AAM. Wilde, mijn promotor. Beste Arthur, door je heldere kritische blik 

hebb je een grote bijdrage geleverd aan de voltooiing van de manuscripten. Ook als je 

hett erg druk had werden de manuscripten in korte tijd nagekeken (binnen 1 dag 

terug)) waardoor het mogelijk was om de manuscripten tijdig op te sturen. Ik heb 

onzee besprekingen, die kort maar krachtig waren, altijd als erg stimulerend en 
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prettigg ervaren. Ik wil je bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Dee overig leden van de promotiecommissie, prof. dr. Ir.C. Ince. prof. dr. J. H Raves-

loot.loot. prof. dr .ir. J.M. T. de Bakker, prof. dr. M.J. Schalij, prof dr. N.M. van Hemel en 

dr.dr. N. Sulke, dank ik voor de bereidheid plaats te willen nemen in de commissie ter 

beoordelingg van mijn proefschrift. 

Prof.Prof. dr. N. Sulke. I'm grateful for your willingness to participate in the evaluation 

committeee of my thesis and to attend its defense here in Amsterdam. 

Prof.Prof. dr. K.I. Lie. Beste professor Lie. ik ben u zeer erkentelijk dat u samen met Dr, 

A.A. V. la Rivière mij de mogelijkheid heeft geboden om mijn opleiding tot cardioloog 

inn het AMC te volgen. Dr. R.B.A. van den Brink dank ik voor het getoonde begrip in 

mijnn gezinssituatie, ondersteuning en toestemming om te mogen beginnen met 

mijnn vooropleiding dichtbij huis in Den Bosch. 

ProfProf dr. J.G.P. Tijssen. Beste Jan, bedankt voor je hulp bij de randomisatie van de 

STAPP en de POCASS studie. 

ProfProf dr. J.J. Piek. Beste Jan, elk jaar was er minstens een keer sprake van een even-

tuelee verhuizing naar de cubicals van onderzoekers die geen onderzoek deden wat 

directt verbonden was aan de cathkamers. Officieel hoorde ik daar ook bij maar 

dankzijj  jou mocht ik toch op B2 blijven. Jan. dankjewel. 

DeDe pacemaker technici 

TimTim Schrama. Beste Tim. je was een onmisbare spil voor mij de afgelopen vier jaren. 

Jee had altijd tijd voor me. Ik heb veel van je geleerd maar ook veel met je gelachen 

onderr een lekker bakje koffie in de meest luxuese pacemakerkamer die ik ken. Ik 

benn blij dat je mijn paranymf wil zijn. 

WandenaWandena Ramsoekh. Beste Wandena bedankt voor je actieve inzet bij de inclusie van 

dee STAP studie en je vrolijkheid (ik heb je nog nooit chagrijnig meegemaakt). 

MaritMarit  Pfeiffer. Beste Marit, bedankt voor de samenwerking in de SOFA trial 

Dee cardiologen wil ik bedanken voor het verlenen van toestemming voor de inclusie 

vann patiënten in de verschillende studies. Martin Meesterman en de verpleegkundi-

genn op de cathkamer (Paul Soedarso), de dagverpleging (Truus Verboom. Trudy 
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Stapelkamp),Stapelkamp), en de research [ïndeke Radder) wil ik bedanken voor de gezelligheid 

enn het meedoen als gezonde proefpersoon of zoeken daarvan. 

HenkHenk de Weert (huisartsgeneeskunde), dr. Schïingeman (oogheelkunde)wil ik 

bedankenn voor de inclusie van gezonde vrijwilligers. 

DeDe echolaboranten {Irma, Rianne. Denise en Jim) wil ik bedanken voor hun bereid-

heidd van het maken van echo's bij de verschillende onderzoeken. 

DeDe ECG laboranten op de polikliniek wil ik bedanken voor hun flexibiliteit bij het 

plannenn van patiënten. 

Drs.Drs. B.J Verberne, beste Hein het was me een waar genoegen om samen met jou het 

artikell  over de CRT en MIBG te schrijven. Je was altijd bereid om het artikel op-

nieuww te bespreken en als het stukje weer eens niet was geaccepteerd was je altijd 

bereidd om een peptalk te geven. Maar je had gelijk in 'we moeten de bladen een 

voorr een afwerken' nu is het toch nog in een goed blad terechtgekomen. 

DeDe secretaressen Regina. Anita, Mary Ellen, Monique, en Gerdie wil ik bedanken 

voorr hun interesse en meer dan secretariële steun. 

Drs.Drs. M. Kortz. Beste Michael, door jou hulp bij de inclusie kwamen ruim eenderde van 

dee patiënten van de STAP studie vanuit het Flevoziekenhuis. Bedankt voor je inzet. 

Drs.Drs. de Boo. Beste Job. je gastvrijheid en die van de functielaboranten op de afdeling 

cardiologiee van het Oosterschelde ziekenhuis bij de uitvoering van het onderzoek 

naarr de PEA sensor heeft tot een publicatie in PACE geleid. Bedankt. 

KarlaKarla Mulder wil ik bedanken voor de grote bijdrage die ze geleverd heeft door alle 

databasess te bouwen voor mijn studies. Lieve Karla met het Acces software program-

maa dat je hebt gebouwd om hartslagen te kunnen samplen vanuit het Polar pro-

grammaa heeft mij heel veel werk uit handen genomen. 

LieveLieve Margriet, ik heb veel lol met je gehad toen we samen naast de vroegere 

koffiekamerr met Sianos woonden en regelmatig Fokke op bezoek hadden. Al die 

verhalenn over je bijzondere vrienden zal me bij blijven. 
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Inn het onderzoeksstraatje van B2 richting de koffie kamer kwam ik regelmatig mijn 

lotgenotenn tegen; de senior onderzoekers van de kloppende spier {Steven Cham-

uleau,uleau, Martijn Meeuwissen, Michiel Voskuil, Radha Bolangsing, Niels van Royen) en 

dee rechter kamer {Anoek van Alem, Gijs Nollen, Igor Tïilevski) julli e zijn altijd een 

groott voorbeeld voor me geweest. De overig (ex)-gangbewoners {Fons Windhausen, 

MareMare van der Zee. Bektas Atasever, Bart-Jan Verhoeff, Alexander Hirsch, Pieter Bot, 

PeterPeter Engel friet, Lilian Meiboom en Tomas Oosterhof), wil ik bedanken voor de 

gezelligee dagelijkse, gezamenlijke lunch. 

Dee onderzoekers van F3 en F4. Lieve Arno. wij blijven elkaar achtervolgen, eerst was 

jee mijn mentor in Nijmegen en inmiddels zijn we collega's in Amsterdam. Mathijs 

BoekholdBoekhold en Niek Bijsterveld bedankt voor julli e hulp bij het invriezen van de 

neurohormonen. . 

Lievee Nancy ik vond het altijd een heerlijke rust moment om met jou bij Antoinne 

Petitt te"koffiëen" en bij te praten. 

Lievee Gerlind. Je was een belangrijke steun en toeverlaat de afgelopen jaren op mijn 

werk.. Ik vond het erg prettig dat ik iemand had waar ik echt alles aan kwij t kon en 

diee ook echt luisterde. Met de gezellige bijklets momenten met jou onder een kopje 

koffie,, koekjes met een wandelingetje in het AMC kon ik mijn gedachten goed 

"resetten.""  Ik zal deze momenten erg missen. Bedankt dat je mijn paranymf wil zijn. 

Mij nn kamergenoten {Jacobijne, Saskia en Lea). 

Lievee Jacobijne, Door jou aanwezigheid werd ik dagelijks op de hoogte gehouden 

vann mijn horoskoop en zat ik nooit zonder drank. Lieve Saskia, ik hoefde maar een 

engelss of nederlands woord te roepen en ji j wist het wel te vertalen. Mij n blindheid 

voorr de lidwoorden de en het kon ik dankzij jou aanwezigheid ook goed vermom-

men.. Lieve Lea, je kennis over de statisitiek en over het algemeen over de comput-

erss vond ik erg waardevol bij het schrijven van de artikelen. Naast de inhoudelijke 

supportt heb ik ook veel met julli e kunnen lachen met name tijdens onze 'evaluati-

emomentenn van deze en gene'. Ladies, ik zal julli e straks zeker missen. 

FamilieFamilie Krouwel, lieve Aartje en jan dankzij julli e kon ik dagelijks met een gerust 

hartt doorwerken. Bedankt voor julli e leuke opvang van Emre. 
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LieveLieve pap, jij hebt de moedige stap gezet om naar Nederland te emigreren 
omm onze familie een beter bestaan te geven. Dat is je gelukt, alleen heb je 
err zelf te kort van kunnen genieten. Ik weet zeker dat je toch ergens 
meekijktt en erg trots op ons bent. 

LieveLieve mam, canim annecigim. Je bent de sterkste vrouw in mijn leven. 
Dee wijze levenslessen heb ik van jou geleerd en niet op de schoolbanken. 
Jee hebt in je eentje ons opgevoed en je leven opgeofferd voor ons. Ik ben 
jee daar zeer dankbaar voor. 

Lieve,Lieve, zus en broers canim ablacigim Sultan, canim abilerim Ersin ve 
EkremEkrem ve canim kardesim BattaL Jullie zijn mij erg dierbaar. Een voor een 
hebb ik al die jaren erg veel steun van julli e gehad op alle fronten mijn 
dankk daarvoor is moeilijk in woorden uit te drukken. 

Dee andere leden van de familie mijn neefjes en nichtjes, de kleine sterren 
vann onze familie (Ethem, Zühal. Meva, Esra. Muhamed, Ekrem, Sükriye. 
Safa)Safa) en de aangetrouwde familie (Ömer, Selma, Ümran, Mehtap) bedankt 
voorr de gezelligheid. 

Mij nn schoonouders Mehmeten Sebahat Erolwil ik bedanken voor de 
hartelijkheidd waarmee ze ons altijd ontvangen met de heerlijke 
uitgebreidee diners. De andere leden van mijn schoonfamilie (Suat, Burcu, 
Seray,Seray, Selcuk, Hasibe, Fuat, Fatih, Meral) wil ik tevens bedanken voor de 
gezelligee family meetings. 

Lievee Sedat je bent voor mij en mijn idealen verhuisd, je hebt je eigen 
opleidingsplaatss verplaatst en bent daardoor later begonnen met je 
opleiding. . 
Jee was er altijd voor mij en Emre, zeker op de momenten dat ik door wilde 
werkenn om mijn deadlines te halen of weer vast zat in de file. Lieve schat, 
ikk hoop nu het proefschrift af is ook meer tijd voor jou te hebben. 

Mij nn lieve schattige bambi. Emre, jij bent het mooiste wat mij ooit is 
overkomen.. Annen seni c,ok seviyor. Ja, mama zal elke dag al je teentjes 
eenn voor een blijven kussen. Dankzij de ontspannende momenten met jou 
hebb ik de files en de drukte van alle dag overleefd. Ik zal er altijd voor je 
zijn. . 
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