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Lang, lang geleden begon ik, groen als gras, aan een nieuw avontuur in een wereld
waar ik totaal niet voor opgeleid was. Dit laatste stukje dient als dank voor al diegenen
die mij de afgelopen jaren een kans hebben gegeven, oftewel, verder gekeken 
hebben dan ‘weer zo’n geneeskunde student’ op het lab. Ik ben veel dank verschul-
digd aan allen die mij in de eerste periode met veel geduld en wisselend succes allerlei
lab-vaardigheden hebben bijgebracht. Mede dankzij jullie heb ik de afgelopen jaren
met ontzettend veel plezier aan dit boek gewerkt. Niet voor niets noem ik de inhoud
van dit boek regelmatig mijn hobby-project, en ik zou me serieus geen boeiendere
hobby kunnen voorstellen. Hoewel ik daardoor heb getracht het onvermijdelijke zo
lang mogelijk uit te stellen, is het nu dan toch zo ver: voor iedereen die getwijfeld
heeft of het ooit nog zover zou komen, ja, het is nu écht af. Rest mij alleen nog een
heel aantal mensen specifiek te bedanken voor hun bijdrage aan dit boek. Ondanks
het feit dat ik enorm mijn best heb gedaan om iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd persoonlijk te noemen in dit dankwoord, kan ik mij niet aan de indruk 
onttrekken dat ik vast iemand vergeten ben. Alvast oprechte excuses daarvoor!

Mijn promotor: prof. dr. Vincent Christoffels.
Beste Vincent, als student kwam ik mijn wetenschappelijke stage doen binnen de 
T-box groep. Mijn eerste stagedag begon met een rondleiding en vervolgens de 
legendarische, doch toen nog wat kleinschaligere, T-box meeting. Ik herinner me dat
ik die dag onder de indruk was (en overigens nog steeds ben) van je enorme parate
kennis wat betreft wetenschappelijke publicaties. Welk onderwerp er ook aangestipt
wordt, jij hebt een antwoord klaar met betrekking tot wie het publiceerde, wanneer
en waarom. Iedereen die wel eens bij een T-box of HFRC meeting is geweest, weet
dat dat garant staat voor zeer uitgebreide en nuttige discussies. Een hele tijd geleden
vertelde je me dat jij productiever wordt naarmate de deadline dichterbij komt. 
Hoewel ik het me niet eerder gerealiseerd heb, blijkt dit ook voor mij te gelden. Mede
daarom extra veel dank voor de moeite die je de afgelopen maanden hebt genomen
om, soms wat erg last-minute, mijn stukjes tekst te lezen en verbeteren. Je directe en
duidelijke commentaren naar aanleiding van mijn hersenspinsels hebben me tijdens
het schrijven meermaals aan het lachen gemaakt en aangezet tot verbetering. Dank
dat je me de vrijheid hebt gegeven om mijn eigen weg te vinden. 

Mijn copromotor: dr. Phil Barnett. 
Beste Phil, toen ik betrokken raakte bij het allermooiste project allertijden, namelijk
het Scn5a project, werd je eigenlijk min of meer per toeval mijn copromotor. Mede
door jouw tomeloze enthousiasme voor dit project hebben we het naar een hoog 
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niveau weten te tillen en blijft het een dankbaar project waarbij altijd alles lukt. 
Dank voor je opbouwende kritiek en je rotsvaste geloof in mij. Ik heb je positieve 
kritieken naar aanleiding van mijn laatste epistels zeer gewaardeerd. Naast de weten-
schappelijke interesses delen we ook een liefde voor (goede) muziek. Ik ben dan ook
erg blij dat jij de afgelopen jaren de taak van DJ tijdens de afdelingsborrels zeer serieus
hebt genomen. Naarmate de avond vordert leg je graag uit waarom bepaalde 
nummers zo goed zijn. Opvallend genoeg zit er altijd een nummer in de playlist waar-
van niemand weet wat het is en jij bijzonder enthousiast op mij komt afgestormd met
de vraag: jij weet toch wel wat dit is?, waarbij je me hoopvol aankijkt met een blik
alsof je het vertrouwen in de mensheid zal verliezen wanneer ik het niet weet. 
Uiteraard heb ik dat dan altijd goed (ik zal verder niet verklappen dat het eigenlijk
altijd een nummer van Adam & the Ant is). 

Leden van mijn promotiecommissie
Prof. dr. Connie R. Bezzina, prof. dr. Wouter de Laat, prof. dr. Marcelo A. Nobrega,
prof. dr. Rogier Versteeg, prof. dr. Nico A. Blom en prof. dr. Pim van der Harst wil 
ik graag danken voor hun bereidheid zitting te nemen in mijn promotiecommissie.
Professor Bezzina, beste Connie, jouw enthousiasme voor de cardiogenetica is een
ware inspiratie. Dank voor je bijdragen aan de Scn5a hoofdstukken van dit boek, 
ik hoop dat er nog vele mooie samenwerkingen mogen volgen. Daarnaast dank voor
de mooie referentiebrief die je voor me geschreven hebt, dat heb ik erg gewaardeerd.
Professor Nobrega, dear Marcelo, after many email discussions on the Scn5a 
project, we finally met at the Weinstein conference in Tucson 2013. Referencing to
these many emails between Amsterdam and Chicago, you introduced yourself to me
with the legendary words ‘Hi, I’m that other guy’, and right then I knew I wanted to
invite you to be part of my dissertation committee. It was a pleasure working with you
on the Scn5a regulation paper and it’s an honor to have you in the committee. Thank
you for being part of this. Professor Blom, beste Nico, nog niet zo heel lang 
geleden liep ik mijn keuze coschap Kindercardiologie in het AMC. Met 
bewondering heb ik gekeken naar de invulling van jouw dag: ’s ochtends wat 
percutane sluitingen, daarna geef je op geduldige wijze uitleg aan patiënten en ouders
op de ritmepoli, en vervolgens vind je ook nog ergens tijd om op hoog niveau 
wetenschappelijk onderzoek te doen. Ik kan alleen maar dromen dat me dat op een
dag ook lukt. Hartelijk dank dat je deel uit wil maken van mijn commissie! Professor
van der Harst, beste Pim, sinds een hele koude Dutch-German Meeting in Rolduc,
Kerkrade zijn we erachter dat een gedeelte van ons onderzoek goed op elkaar aansluit
en dat heeft inmiddels geresulteerd in een mooie paper in JACC. Hartelijk dank voor
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het beoordelen van mijn proefschrift, jammer dat het niet gaat lukken om er bij de 
verdediging ook bij te zijn. Professor de Laat, beste Wouter, lang geleden mocht ik 
in het Hubrecht komen oefenen met 4C-seq, een techniek waar we de afgelopen jaren
veel aan gehad hebben. Bij vragen of problemen stond er altijd iemand van het ‘de Laat
lab’ voor ons klaar. Fijn dat we op zo’n ongedwongen manier met elkaar konden samen-
werken. Hartelijk dank daarvoor en natuurlijk ook voor het bijwonen van mijn 
verdediging. Beste professor Versteeg, helaas de enige die ik nog niet persoonlijk ken,
maar ik heb goede verhalen gehoord over uw deelname aan de corona, dus ik verheug
me op de mooie vragen die ik van u ga krijgen.

Mijn paranimfen Tom en Lucas van den Boogaard
Wie anders dan mijn twee grote kleine broer(tjes) zouden mij kunnen bij staan op
deze bijzondere dag. Lieve Tommy, de afgelopen 20 jaar ben je van een klein irritant
broertje uitgegroeid tot een knappe kerel. Helaas begrijp ik van jouw vakgebied net
zoveel als jij van dat van mij, maar het lijkt er op dat het je voor de wind gaat. Met een
daarnaast prachtige vrouw en dochter om je bij te staan, heb je alles goed voor elkaar.
Ik bewonder het ogenschijnlijke gemak waarmee je alle in de ballen in de lucht houdt,
zodat jullie naast jullie drukke gezins- en werkleven ook nog een uitgebreid sociaal
leven in stand kunnen houden. Dat dat inhoudt dat je de agenda’s 3 maanden van 
te voren naast elkaar moet leggen om een afspraak te kunnen plannen, is dan helaas
onoverkomelijk. Gelukkig lag deze promotiedatum al wat langer vast en ik ben dan
ook verheugd dat je straks in vol ornaat naast me staat. 
Lieve Luc(ie), met bewondering kijk ik naar de persoon die je de afgelopen jaren 
geworden bent. Van ons drieën ben je degene die zich het minst druk maakt en daar-
door altijd een ongedwongen sfeer creëert, maar ben je tegelijkertijd ook de meest
betrouwbare en betrokkene. Ik weet niet of het bewust is, maar je weet altijd op het
juiste moment even klein teken van genegenheid te geven. Dat maakt je de perfecte
paranimf om mij straks, als het moment daar is, ook weer even gerust te stellen dat
het allemaal we goed komt. Los daarvan hoop ik dat er de komende jaren nog vele
reisjes en bierfestivals samen mogen volgen. Ook al is ie nog niet geboekt, die reis
naar Canada samen gaat er komen en ik kijk er nu al naar uit.  

Afdeling Anatomie, Embryologie en Fysiologie 
Mijn avontuur op het lab begon aan de hand van Martijn Bakker. Niet lang nadat ik
aan mijn stage begon werden we al omgedoopt tot ‘Jut en Jul’, onafscheidelijk en 
beiden even enthousiast over het gebruik van Excel (want zeg nou zelf, met een 
excelletje wordt toch alles overzichtelijker). Vol geduld leerde je me alle handige lab
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ins en outs, en ik heb mezelf er de afgelopen jaren op betrapt dat ik veel van die dingen
nog steeds gebruik. Mijn introductie in de wondere wereld van de wetenschap had
niet beter kunnen verlopen, en ik denk dat je daarmee onbewust een belangrijke rol
in mijn keuze voor het vervolgtraject hebt gespeeld. Dank voor alle inzichten!

In die lang vervlogen tijd waren daar tijdens mijn eerste stapjes op het lab ook nog de
volgende mensen die altijd klaar stonden voor raad en daad of gewoon een gezellig
kletspraatje. Wim Aanhaanen, de (vanuit Thomas?) doorgegeven wijze raad ‘BAC
is BAH’ circuleert nog steeds. Ik hoop je te mogen begroeten tijdens het feestje in 
januari 2017, dan kunnen we eens een gooi doen naar die reünie waar we het in 2014
(!) al over hadden. Tilly Mommersteeg, ik ben blij om te zien dat je keuze om te 
stoppen met je coschappen perfect voor je heeft uitgepakt. Dat je nu associate 
professor bent aan Oxford zegt genoeg over je kwaliteiten en ik wens je veel succes
bij de volgende stappen in je carrière. Elaine Wong, dank voor het sequencen van de
originele TBX3 ChIP. Kees Jan Boogerd, dank voor je TBX20 adviezen vanuit 
San Diego. Connie Wiese, Alex Postma en Thomas Horsthuis, ook jullie 
bedankt voor jullie hulp bij mijn eerste wankele stapjes op het lab. Daarnaast hoort
Bas Boukens eigenlijk ook nog in dit tijdperk thuis, maar gelukkig ben jij wel 
gebleven / weer terug gekomen. Bas, dank voor de wetenschappelijke discussies en
bijdragen aan het laatste Scn5a hoofdstuk van dit boek. Lekker kunnen discussiëren,
met of zonder bier erbij, kan met jou altijd en dat is een voorrecht. Oh en nog een
puntje: Bjarke heeft gelijk wat betreft de AV canal grap tijdens Weinstein 2010, Wim
was er gewoon bij… 

Vaste bakens van licht in het soms duistere lableven zijn Vincent Wakker en Corrie
de Gier. Wanneer je een probleem hebt dat met DNA te maken heeft, ga je naar 
Vincent. Als je een muis gemaakt wil hebben overigens ook. Een blauwe maandag
heb ik nog geprobeerd je te enthousiasmeren voor een combinatie van DNA en eiwit,
maar helaas hield je je toch liever bij puur DNA werk. Tijdens mijn laatste exercities
op het lab hebben we het TALEN protocol toch maar weer mooi werkend gekregen,
mede dankzij jou hulp! Voor een goed potje roddelen kon ik trouwens ook bij je 
terecht; waarom zijn we eigenlijk opgehouden met af en toe een blikje halen met een
goede roddel erbij? Corrie, de enige ware in situ koningin; altijd mocht ik nog last
minute een weefseltje bij je afleveren voor de paraplast-koe en nooit was een extra
coupe of kleuring je te veel. Heel wat blauwe harten heb je voor me opgesneden en
dat heeft prachtige platen opgeleverd. Ik zou het niemand anders hebben toever-
trouwd. Dank voor al je hulp en gezellige gesprekken over foto’s en technologische
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hoogstandjes! Daarbij is er dan ook nog Aho Ilgun, die je daadwerkelijk in het donker
tegen kan komen op het lab. Aho, we hebben uiteindelijk niet heel veel samen 
gewerkt, behalve dan dat prachtige filtratiesysteem dat we voor de 4C-seq hadden
bedacht. Ondanks dat was je op het lab altijd even behulpzaam, dank daarvoor. Vroe-
ger was daar dan ook nog Carol Verhoek-Pocock. Lieve Carol, jij hebt zoveel platen
met H10 en Cos7 cellen voor mij uitgeplaat dat dat nooit meer goed te maken is. 
Wat een geluk hebben we al die jaren met jou gehad! Eeuwige dank daarvoor. Anita
Buffing, dank voor de gezellige gesprekjes bij de koffieautomaat.

De tweede generatie op het lab Ileana ‘Ile’ Badi, pretty little Italian ballerina. Before
I met you I did not know there were so many curse words in Italian. It was hilarious
sitting behind you in the lab, hearing you talk to your samples (or actually cursing
them). Thank you for the fun times in the Efteling, Madrid, Cassis, Rome, and all the
other places that do not come to mind right now. Irina Sergeeva, oh what fun we had
in the lab. While in the beginning our collaboration was limited to one of many toe
duties and me singing the BAC song for you when BAC stuff was not working (Don’t
Speak by No Doubt, for reference), we eventually got to embark on a whole 
new adventure together, namely the optimization of the 4C protocol for adult 
cardio-myocytes. Although not always successful in the beginning, it turned out to
be a rewarding and hilarious trip. Plus, we had another song to go along with it, the
‘Ode to the Douncer’. Thank you for all the good times (the great trip to Madrid!)
and I hope to see you (and the Katushka pants) on many more occasions! Ingeborg
Hooijkaas, dank voor aanhoren van mijn geklaag de afgelopen maanden, en natuurlijk
ook voor het overnemen van zowel de muizenadministratie als het BAIO-schap. Sonia
Stefanovic, belly dancing partner in crime. Thank you for playing ‘Je ne veux pas 
travailler’ so many times in the lab and leading the way into sequencing small amounts
of stuff on a large scale. Rajiv Mohan, het zonnetje van het lab en tevens mijn 
ECG-held. Dank voor het last-minute opnieuw analyseren van de delE6-E9 ECGs en
uiteraard ook voor alle gezelligheid op borrels (cookie). Henk van Weerd, dank voor
de samenwerking op het Tbx3-Tbx5 project en veel succes met het afronden van je
promotie! Karel van Duijvenboden, in het begin nog even kort onder mijn hoede op
het lab, maar al snel besloot je dat de bioinformatica toch beter bij je paste. Een goede
keuze, want het heeft je geen windeieren gelegd. Gezien de technologische vooruit-
gang is er tegenwoordig denk ik geen project meer waar je niet bij betrokken bent en
ik hoop dan ook dat die afronding van je promotie binnenkort in zicht is. Jij vraagt me
altijd oprecht geïnteresseerd hoe het met me gaat als we elkaar tegen komen, en dat
wordt zeer gewaardeerd. Verder wens ik mijn nieuwere collega’s – Antoinette van
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Ouwerkerk, Joyce Man, Vincent van Eif en Marie Günthel – ook veel succes met
het afronden van hun PhD traject. Joyce, je hebt nu het mooiste project dat er is in
handen, zorg dat je er gebruik van maakt! The same thing goes for my new colleague
Suchit Ahuja; good luck with the Kcnh2 project. Based on our last conversation I con-
clude that you are making very rapid progress and I am looking forward to discussing
it in further detail. 

Jettie ‘Jetteketet’ Kanon, jij krijgt een klein hoofdstukje voor jezelf. Dank voor al je hulp
in de afgelopen jaren. Even snel een stickertje, envelopje, mailtje of tips over de beste
manier van verzenden externe post via de interne AMC brievenbus, er is volgens mij
niets waar je geen trucje voor hebt. Hoe druk je het ook hebt, je staat altijd voor iedereen
klaar en dat is een bijzondere gave. Daarnaast kan iedereen altijd bij je terecht voor een
gezellig kletspraatje of wanneer je gewoon even je ei kwijt wilt. Zodra je dit leest weet
je dat de grote doos die zojuist bij je op de stoep is bezorgd wéér niet van Zalando is.
Sorry!

Maurice van den Hoff, ik denk dat er in de laatste jaren niemand is geweest die mij
vaker de vraag ‘is het al af?’ heeft gesteld. Je verbazing toen ik een paar maanden 
geleden met ‘ja’ kon antwoorden, was dan ook een prachtig gezicht. Dank voor je
bulderende Limburgse lach en je hulp waar nodig! 
Jan Ruijter, dank voor je oprechte interesse in mijn dagelijkse bezigheden. 
Ik waardeer je kritische blik tijdens presentaties, die er voor zorgt dat wel allemaal
scherp blijven. Je welwillendheid om rustig te gaan zitten om alle statistiek van een
experiment eens even door te nemen hebben mij regelmatig geholpen om de juiste
vervolgstappen te zetten. Dank daarvoor! 
Antoon Moorman, alhoewel in eerste instantie op papier nog mijn promotor, werd
dat al snel omgezet. Ondanks dat was ik altijd welkom voor een praatje, overleg 
of gewoon voor de gezelligheid. Je ‘open deur beleid’ is al in vele dankwoorden 
geroemd en dat gaat hier niet anders zijn!

De oude garde van het vd Hoff/Moorman uur: Gert van den Berg, terug van weg-
geweest, dank voor je slechte grappen en je goede tips ten aanzien van het afronden
van mijn proefschrift. Helaas heb ik alleen niet geluisterd. Bram van Wijk, leuk om je
weer even terug te zien bij de CTC op G3Zuid. 
Marc Sylva, bij jou denk ik aan grapjes met droogijs en veel slechte muziek op de
radio. Tegelijkertijd heb je door mij toch wel een beetje liefde voor Bruce Springsteen
ontwikkeld, dus dat compenseerde veel. Daarnaast ben je iemand die altijd bereid is
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om te helpen, en dat is een pracht-eigenschap. Veel succes in je verdere carrière als
kinderarts. Bjarke ‘BJ’ Jensen, the boat trip towards the party of Weinstein 2010 was
hilarious. Thanks for all the enthousiastic scientific talks and also the less scientific
ones at other occasions. Your work on comparative cardiac anatomy and physiology
always intrigues me and I hope to see much more of it in the years to follow. 

De (semi-)nieuwe garde van het vd Hoff uur: Quinn ‘Queeny’ Gunst, de beste 
tenendiensten waren samen met jou. De sowieso al leukste taak van de week werd
een feestje met een op maat gemaakte playlist met de grootst mogelijk herrie, een
paar juweeltjes, en niet te vergeten, de verplichte wekelijkse dosis Monique 
Smit – een essentieel onderdeel voor het voltooien van een succesvolle tenendienst
(met dank aan Marc Sylva). Onze samenwerking liep als een goed geoliede machine,
niet in de laatste plaats doordat ik je daarnaast wekelijks op je neus mocht slaan tijdens
onze gezamenlijke kickboks training. Misschien hadden we het toch beter bij Project
Charlie kunnen houden, want daar waren de blauwe plekken in elk geval beperkt tot
mijn tenen. Dank voor al je hulp, gezelligheid en natuurlijk ook voor het overnemen
van mijn BAIO-schap, waardoor jij automatisch de nieuwe bierslaaf werd. Gelukkig
is die taak wel heel dankbaar. Andrea Mattioti, deary, thanks for all the hugs when
needed and the nice cakes that David bakes and you bring along for us. Stuti Prakash,
thanks for always asking me how I’m doing and paying interest in what happens in
my life. I wish you both a smooth and prosper last few months of your PhD projects. 

Verder ben ik ook een woord van dank verschuldigd aan Alexandre Soufan, Bouke
de Boer, Jaco Hagoort, Jan Zegers, Arie Verkerk, Ronald Wilders en Antonie van
Ginneken. Hartelijk dank voor jullie hulp in tijden van nood. Jan en Jaco, een 
zegevierend top team dat alles wat met elektronica te maken heeft voor je oplost 
binnen de kortst mogelijke tijd. Dank daarvoor! Bouke, veel dank voor je efforts bij
het verwerken van de eerste ChIP-seq en RNA-seq datasets. Andre de Graaf, excuses
dat je zo vaak hebt moeten tekenen voor mijn veel te dure bestellingen.

Van de ‘echte’ Anatomie kant wil ik ook graag nog mijn dank uitspreken richting Kees
de Jong. Dank dat je speciaal voor mij zitting wilde nemen in de artsuitslagzittings-
ronde van april 2016. De afgelopen jaren heb ik altijd genoten van onze ganggesprek-
ken, die ik dan ook erg zal missen! Veel succes met je bezigheden in China, ik ben
benieuwd of het lukt om daar een mooi Anatomie curriculum op te zetten. Roeland
Kleipool, er gaat niets boven een ochtendje 1e jaars studenten uitleggen dat de kip
geen placenta heeft, dus als je in de komende jaren nog eens iemand nodig hebt voor
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een embryologie werkgroep houd ik me aanbevolen. Datzelfde geldt overigens voor
het Aangeboren Hartafwijkingen practicum, Roelof-Jan Oostra. 

Experimentele Cardiologie 
Yigal Pinto, dank voor je eeuwige enthousiasme en de hulp die je me geboden hebt
bij het regelen van mijn oudste coschap bij de cardiologie en later ook weer in voor-
bereiding op de sollicitatieronde. Nogmaals sorry dat ik alleen maar langs kom als ik
iets nodig heb. Volgende keer kom ik gewoon een keer goeiedag zeggen! Esther
Creemers, het eerste wat bovenkomt drijven als ik aan je denk is de grap met het 
telefoontje vanuit het Oude Gasthuis over de kapotte standpijp, toen je net naar 
Amsterdam verhuisd was. Mooi was die tijd! Dank voor al je positieve woorden en
gezelligheid de afgelopen jaren. Nina ‘Pluis’ de Groot, die andere lieve pluis, dank
voor je altijd en eeuwige enthousiasme. Yolan Reckman, ik heb je op het lab onder
de vleugels van Anke zien opgroeien van een echte geneeskunde student tot een 
volwaardige, moleculair onderlegde lab-assistent. Voor ons was het al lang duidelijk
dat je prima als promovendus bij ons op het lab zou passen, en ik ben blij om te zien
dat je uiteindelijk zelf ook tot dat inzicht bent gekomen. Leander ‘Lebber’ Beekman,
zo’n beetje de enige die de bijnaam ‘Louder’ nog bezigt. Mooi was de goede oude
tijd dat we gezellig koffie gingen drinken of naar een concert van Thomas Dybdahl.
Dank voor alle gesprekjes met een kopje koffie op het stenen bankje bij collegezaal
5. Ik wacht nog steeds op je telefoontje voor een nieuwe koffiedate!

De volgende huidige en oud collega’s van de experimentele cardiologie 
wil ik ook graag bedanken voor hun gezelligheid op borrels, praatjes bij de koffie-
automaat, hulp op het lab en ver daarbuiten: Joost Leenders, Monika Hiller, Stephanie
van den Oever, Margriet Westerveld, Amalia Halliani, Arlin Smits, Ies Elzenaar,
Amin Damanafshan, Krystien Lieve, Fleur Tjong, Roos Marsman, Marieke Blom,
Abdenasser Bardai, Shirley van Amersfoort, Christiaan Veerman, Gerard Marchal,
Marieke Veldkamp, Maaike Hoekstra, Appie Beqqali, Ralph van Oort, Svitlana
Podliesna, Isabella Mengarelli, Rianne Wolswinkel, Diane Bakker, Carol-Ann
Remme, Brandon Scicluna, Mio Campian, Tamara Koopmann, Hanno Tan, Geert
Boink, Amin, Ruben Coronel, Doris Skoric, Najim Lahrouchi, Nicoline Smit, 
Berend de Jonge, Vincent Portero, Mischa Klerk en Lucia Cócera Ortega.

Medewerkers van het ARIA
Heel veel dank aan alle dierverzorgers die de afgelopen jaren voor mijn vele muizen
hebben gezorgd. Zonder jullie had een groot deel van dit proefschrift niet tot stand
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kunnen komen. Een speciaal woord van dank voor de dames van het vroegere 
Algemeen 3: Nicole, Frances, Karen en Lianne. Sorry voor alle keren dat jullie voor
mij door de bakken hebben moeten speuren naar een spookmuis. Karen, dank voor
het echoën van al die drachtige muizen, dat was een mooi projectje. 

Mijn studenten
Lisa Dreizehnter (Nr 13, although not entirely true), dear Lisa, you were the first 
student I guided and I was very lucky to get such a bright, talented German girl with
a very Californian accent. I think the fact your name appeared on the 2012 JCI paper
reflects how hard you worked during your internship. I was very happy to hear that
you started your PhD in Germany on a similar topic as the one you worked on during
your internship with me. I wish you all the best in finishing up your PhD!
Amira Bawazeer, my dearest Amira, thank you for all the hard work and countless
hours you put in the Kcnh2 project. You are a truly amazing person and no one should
ever doubt that (and that includes you). I believe you can do anything you set your
mind to, and so should you. I have never met any other student that picked up on hard-
core molecular biology as quickly as you did. I hope your new plans for your future in
Indonesia will work out for you. Let’s do our best to keep in touch!

Mijn kamergenoten (de echte leukste kamer). 
De eeuwige strijd om de leukste kamer bestond eigenlijk helemaal niet, want dat was
gewoon L2-109. Lief en leed heb ik hier met velen mogen delen, maar vooral met
Wino, Anke, Sameer, Maarten en Mathilde. Zoals Anke in haar dankwoord aan 
aanhaalde, werd met de komst van Maarten naar deze kamer de verdeling Brabander
– Niet Brabander gelijkgetrokken. Met een Rotterdammer, een Limburger en een
little Frenchie erbij was het daarmee best aardig te doen. Anke ‘Ànkie’ Tijsen, inmid-
dels hoor jij niet meer bij het lijstje kamergenoten te staan, maar eigenlijk gewoon
samen met Sander onder het kopje vrienden. Tijdens onze PhD trajecten maakten we
vaak soortgelijke situaties en problemen mee, en het was erg fijn om daarin een 
klankbord te hebben. Ik ben blij dat je weer lekker terug in Nederland bent, en we nu 
regelmatig samen wat leuks kunnen gaan ondernemen. Ik verheug me op de komende
jaren heerlijk discussiëren over wetenschap (en zeiken over alles wat niet lukt). Wino
‘WiW’ Wijnen, dat laatste is ook zeker op jou van toepassing, want man, wat kon jij
zeiken zeg. Gelukkig was e.e.a. altijd weer goed te maken met een grote fruitschaal
(met snoep banaantjes, snoep kersjes, snoep etc) of een megazak M&Ms. Gelukkig
haalde je er altijd 2, 1 voor de kamer en 1 voor jezelf, die je vervolgens allebei zelf op
at. We hebben genoeg hoogtepunten samen meegemaakt, met natuurlijk als toppunt
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het tripje naar New York. Net als bij Anke schaar ik jou en Melania inmiddels gewoon
onder het kopje vrienden en ik hoop dan ook binnenkort eindelijk eens een keertje
op bezoek te komen in Zurich! Sameer ‘Smear’ Rana, fijn dat we ook tijdens het 
laatste stukje van onze opleiding in hetzelfde schuitje zaten. Ik heb genoten van de
diepgaande gesprekken en ik hoop dat er binnenkort wat moois op je pad komt. 
Wellicht komt dat na je US avonturen als je USMLE gehaalde hebt? Maarten ‘Maartje’
van den Hoogenhof, met jou is het echt altijd gezellig en valt er vrij zelden een serieus
woord. Dank voor je relativerende slechte grappen en je sporadische, doch zeer 
bijdragende, wetenschappelijk inhoudelijke bijdragen aan mijn bestaan. Mathilde
‘Little Frenchie’ Rivaud, thank you for your enthousiasm. I have always been 
impressed by your wit and ability to pick up on so many things so fast. Already a few
months after you came to the Netherlands you could easily converse in our strange
little language, which I think says enough about your enormous intellect. I foresee a
bright scientific future for you, mademoiselle!  Although the times for ‘bloemenmeis-
jes op het lab’ are definitely over, I hope I will get to see you (and Doutzen, Nala and
Bas, of course) on many occasions! 

Mijn kamergenoot 2.0
Er waren eens 2 coassistentjes met een hele luxe tweepersoonskamer op het K-lab.
Lieve Bernadette de Bakker, wat een geluk hadden wij dat we zo een luxe kamer
met z’n tweetjes mochten delen. Ook al duurde het niet heel erg lang, tijdens onze
coschappen hebben we er toch regelmatig de weekenden samen gespendeerd. Ook
dat bleek weer een goede uitlaatklep, lekker even stoom afblazen over irritante pro-
motiedingen en vervelende coschap problemen. Daarnaast waren er natuurlijk ook
de positieve momenten, met bijvoorbeeld onze twee tijdelijke extra kamergenoten
ergens eind 2013. Jij bent het toonvoorbeeld dat ‘hard work does pay off’, en dat wordt
maar weer mooi geïllustreerd door die prachtige Science paper die deze week, tijdens
het schrijven van dit stukje, gaat verschijnen. Dat er maar vele mogen volgen!

National and international colleagues 
Lots of thanks to everybody that contributed to my thesis in one way or the other:
Henk Buermans, Peter-Bram ‘t Hoen, Petra Klous, Harmen van de Werken, Fed-
erico Tessadori, Jeroen Bakkers, Ivan Moskowitz, Ozanna Burnicka-Turek, Scott
Smemo, David Arnolds, David McKean, Jochen Muehlschlegel, Julia Moosmann,
Okan Toka, Xinan Yang, Cathy Jenkins, Michiel Adriaens, Christine Seidman and
Jon Seidman. Many thanks also to all the wonderful people I met at the many 
conferences I attended during my PhD period! 
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Coschappen
Lieve cogroep-genootjes – Bram, Karin, Lieve, Josephine, Robin, Noraly, Freya,
Leonie, Nienke, Esme, Lara, Ab, Müge, Noëlle en Vera – dank voor jullie interesse
en sorry voor alle keren dat ik het (te vaak) over dit boek heb gehad. Speciale dank
ook aan de mentor van ons cogroepje, dr. Paul van Trotsenburg, voor verhelderende
gesprekken met betrekking tot de toekomst. 
De afdeling kindercardiologie – dr. Bart Straver, dr. Irene Kuipers, dr. Sally Ann Clur,
drs. Ad Backx, Tilly, Pietsje, Ari en Ewoudt – wat een feest om bij jullie stage te
mogen lopen. Hartelijk dank voor alle uitleg, geduld, mijn eerste echo-stapjes en
vooral ook de mogelijkheid om mijn preklinische onderzoek eens vanuit een ander
perspectief te benaderen. 

Afdeling Cardiologie
Een klein woord van grote dank aan mijn huidige collega’s van de afdeling cardiologie
die de afgelopen maanden mijn verhalen hebben moeten aanhoren over het wel en
wee van het afronden van dit proefschrift. Collega’s op F3Zuid en G3Zuid, dankzij
jullie loop ik iedere dag weer fluitend naar de afdeling en was de combinatie van 
overdag werken en ’s avonds schrijven aardig goed vol te houden. Dank voor jullie
enthousiasme, interesse en positiviteit. Ronak Delewi, dank dat je aan me dacht 
ergens in april van dit jaar. Na 10 onbeantwoorde sollicitatiebrieven had ik door jouw
mailtje ineens binnen 1 dag een baan, en nog wel op de best mogelijke plek! Eeuwige
dank, en die fles wijn volgt nog! Ammy van der Tol, dank dat je af en toe wilde 
bijspringen zodat ik nog wat ruimte had om wat laatste dingetjes af te ronden. Vanaf
nu (even) geen tot-diep-in-de-nachtelijke schrijfsessies meer, ik ben er weer! 
Collega-assistenten, dank dat jullie me in deze eerste periode nog een beetje ontzien
hebben. Vanaf nu ben ik echt volledig inzetbaar en mogen jullie me voor ieder praatje
of klusje vragen!

Vrienden, familie en alles daartussenin
Naast de mensen die op wetenschappelijke wijze aan dit boek hebben bijgedragen,
is er ook nog een heel scala aan mensen die op andere wijze een rol hebben gespeeld
in het verschijnen van dit boek. 

Allereerst Matched Media, en in het bijzonder Yvon van Dooren, dank voor de vorm-
geving en opmaak van dit boek. Dankzij jullie ziet het er ongetwijfeld prachtig uit! 

Mijn middelbare school vriendinnetjes Linda en Wendy, ondanks dat wel elkaar niet
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zo vaak meer zien als vroeger (namelijk iedere dag zo’n 6 uur en dan daarna nog bui-
ten school afspreken) is het altijd weer ouderwets gezellig. Dat we toevallig ook nog
allemaal ‘iets medisch’ zijn gaan doen, maakt dat ik de afgelopen jaren ook met jullie
goed heb kunnen babbelen over de inhoud van dit boek. 
Vanaf 2005 mijn vast clubje in de collegezaal: Tim, Inge, Hiltsje, Ruben en Bart.
Vanaf het tweede studiejaar hebben jullie me opgenomen in het ‘rij 6 van collegezaal
4’ clubje en zijn we samen opgegroeid in het medische wereldje. Gelukkig is iedereen
inmiddels aardig onder de pannen en vertegenwoordigen we een breed scala aan 
medische specialismen. Het is heerlijk te kunnen relativeren met een clubje dat aan
een half woord genoeg heeft. Daarbij zorgen Karlijn en Tim (die andere dus) gelukkig
voor de niet-medische noot, zodat we niet alleen maar aan het zeiken zijn. We hebben
samen mooie hoogtepunten, en helaas ook behoorlijke dieptepunten meegemaakt,
maar met de bijna verdubbeling van onze vriendengroep (oke, overdreven) met alle
babies die jullie in 2016 geproduceerd hebben lijkt het weer de goede kant op te gaan.
Op naar de volgende 10 jaar en oh ja, wanneer gaan we nou eindelijk skieën?!

Catelijne, dank voor alle gezellige etentjes de afgelopen jaren. Fijn om te kunnen
kletsen met iemand die echt in een totaal ander vakgebied werkt. Zo zie je toch maar
weer dat het overal hetzelfde is… 

Paul en Allard, doen jullie wel een beetje voorzicht met mijn lief? Dank voor alle
leuke middagen op (voor jullie) en naast (voor mij) de judo mat!

Saskia en Roelof-Jan, eigenlijk allebei in eerste instantie collega’s, maar inmiddels
schaar ik jullie onder het kopje vrienden, hoor. Af en toe een biertje onder het genot
van wat slap geouwehoer heeft het afronden van dit boek goed gedaan. 

Marlon en Patrick, het lukt misschien niet zo vaak als we graag zouden willen, maar
als het dan lukt is het altijd supergezellig. Thanks voor de tips en hulp ten aanzien van
de cover. 

Linda en Lauran, beiden bekend met dit schuitje en daardoor aan een half woord 
genoeg. Dank voor de relativerende concertavondjes, wanneer gaan we weer een
festivalletje doen? 

Roosje, vanaf dag 1 mijn vriendinnetje in de collegebank. Alleen al terugdenkend aan
onze allereerste ontmoeting en alles wat zich daaromheen afspeelde komt er een
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brede glimlach op mijn gezicht. Helaas liet je me na 1.5 jaar studie in de steek, maar
de vriendschap bleef gelukkig bestaan. Wie had nou gedacht dat ik na al die dagen
poolen in de Epsteinbar uiteindelijk hier zou staan. Dank voor alle avondjes dat 
we mochten komen genieten van de kookkunsten van Bouke en van jullie mooie 
gezinnetje. Dat er nog maar vele etentjes en vakanties samen mogen volgen!

Lieve families van den Boogaard en Tullemans (en verwanten), dank voor jullie 
oprechte interesse in mijn dagelijkse bezigheden. We gaan eerst hier eens een mooi
feestje van maken.

Lieve Moniekske en Bertje, jullie moet ik toch even specifiek noemen. Dank voor al
jullie warmte en liefde. Het is altijd een feestje om met jullie de hort op te mogen.
Hetzelfde geldt voor jullie prachtige dochters. Joyce, van mijn lieve, kleine nichtje
ben je uitgegroeid tot een dame die weet wat ze wil en mij zelfs adviezen kan geven
over sollicitatiebrieven en SWOT-analyses. Je bent hartstikke gek dat je daarvoor een
avond op en neer rijdt naar Monnickendam. Wel eeuwige dank daarvoor! 
Kipnuggets?! Kim, ook jij staat altijd voor me klaar, zelfs als er last minute ‘even’ een
portretfoto geschoten moet worden en je eigenlijk geen tijd hebt. Jullie zijn de 
liefsten!

Dat geld ook voor mijn lieve opa en oma Tullemans, bedankt voor jullie lieve kaartjes
en berichtjes. Dank voor alle leuke tijden die we samen hebben meegemaakt. De 
laatste tijd heb ik mijn neus bij lange na niet vaak genoeg laten zien, maar daar gaat
hopelijk snel verandering in komen. 

Mijn schoonouders, Chris en Ina, dank voor jullie oprechte interesse in het wel en
wee van mijn studie, onderzoek en werk. Inmiddels kennen jullie me goed genoeg
om te weten dat ik nu eenmaal geen open boek ben, maar hopelijk weten jullie dat ik
alle hulp die we de afgelopen jaren van jullie gehad hebben ontzettend waardeer! 

Mijn paranimfen heb ik al genoemd, maar daarbij mag ik natuurlijk Hanneke en lieve
kleine Mila niet vergeten. Lieve Hanneke, ik ben blij dat je nu officieel mijn schoonzus
bent! Laten we proberen van mijn promotie net zo’n mooie dag te maken als jullie
bruiloft, als het er maar half op lijkt is het al een top feestje! Bedankt voor alle leuke
momenten samen, met als hoogtepunt natuurlijk de reis door de VS. Sinds kort zijn
jullie een lief klein meisje rijker en het is fantastisch om te zien hoe jullie daar mee om
gaan. Het kan niet anders dan dat ze opgroeit tot een prachtige, lieve meid. Daarnaast
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Linda; we hebben elkaar nog niet zo vaak gezien, maar van Lucas begrijp ik dat dat
niet aan ons ligt, maar dat je gewoon een ontzettend druk bestaan hebt. Ondanks dat
was je er bij mijn afstuderen meteen bij en werd meteen duidelijk dat je voldoende je
mannetje staat om bij ons in de familie te passen. Ik hoop dan ook dat er nog een gaatje
in je agenda is om bij mijn promotie aanwezig te zijn! 

Grote dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders, Ed en Hanneke. Door jullie onbreek-
bare geloof en vertrouwen in mij hebben jullie mij zien opgroeien van een verlegen
meisje dat moest huilen wanneer ze haar spreekbeurt moest houden tot wie ik nu ben.
Mam, mijn liefde voor kunst, natuur en medische wetenschap heb ik aan jou te 
danken. Jij hebt me altijd voorgehouden dat met hard werken en voldoende doorzet-
tingsvermogen niets onmogelijk is, en daar geloof ik dan ook heilig in. Pap, ik ben je
dankbaar voor de ‘alles komt goed (en het wordt vanzelf weer Kerstmis)’-instelling
die je ons vanaf jongs af aan hebt aangeleerd, waardoor ik realistisch en relativerend
in het leven sta. Die eigenschappen zijn tijdens het maken van dit boek zeker van pas
gekomen. Uiteraard daarnaast dank voor de liefde voor goede muziek die ook met de
paplepel is ingegoten (alleen jammer dat het bij mijn broers niet gelukt is…), en voor
mij een van de belangrijkste uitlaatkleppen is wanneer de ‘alles komt goed’-instelling
even niet werkt. 

Allerliefste Inge, ik weet dat je inmiddels helemaal gek van me wordt omdat ik al 2.5
jaar roep dat het ‘echt bijna klaar is’, maar ik hoop dat je wil geloven dat - nu het boek
gedrukt voor je ligt- ik er echt niet meer omheen kan. Dank voor al je liefde, steun en
vertrouwen in mij de laatste 8 jaar. Ik weet dat ik het je niet altijd even gemakkelijk
heb gemaakt en dat het leven met een workaholic verre van ideaal is, maar ik heb er
vertrouwen in dat er een mooie toekomst voor ons in het verschiet ligt. Lieve Inge, 
ik hou van jou en ben blij dat jij dat ook nog steeds bij mij voelt! 


