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Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Naast de patiënten 
die bereid waren deel te nemen aan de invasieve metingen gedurende hun behandeling, 
wil ik, zonder anderen tekort te doen, een aantal mensen in het bijzonder bedanken.

Dr. Jan Baan. Beste Jan, bij het slaan van wat ‘harde ballen’ op de tennisbaan, wist je al 
enige jaren van mijn interesse in de cardiologie. Toen mijn laatste co-schap naderde heb 
je me weten te enthousiasmeren voor een promotietraject met invasieve metingen van de 
hartfunctie, metingen die nog niet eerder werd toegepast op het cathlab van het AMC. 
Ik vind het bijzonder dat je mij vroeg om je eerste promovendus te zijn. Veel dank voor 
de mogelijkheid die je me hebt geboden om dit onderzoek, wat we grotendeels met zijn 
tweeën hebben uitgevoerd, te doen. Wat kan er uit een meting toch veel data komen! Veel 
dank voor de leerzame tijd.
Prof. dr. Jan Piek. Beste Jan, nadat de veelheid aan data uitgewerkt was, konden we tussen 
de bedrijven door altijd bij je terecht voor structuur en helderheid. Hierdoor konden 
er goed verwoorde en logische conclusies getrokken worden, die gericht waren op de 
probleemstelling. Manuscripten lagen altijd binnen 24 uur weer terug op het bureau, 
zelfs met mondelinge toelichting van het schriftelijke commentaar. Bovendien vind ik het 
mooi om te zien dat er ondanks grote drukte altijd plaats blijft voor humor.
Prof. dr. Jan Tijssen. Beste Jan, veel dank dat je tussendoor altijd plek vond op je drukke 
‘onderzoekers’-spreekuur. Met je medische, epidemiologische en onderzoekkennis konden 
de puntjes op de i gezet werden bij protocollen, patiënteninformatie en manuscripten. 
Tevens dank voor je overige zorgen rondom de onderzoeksgroep. Niet voor niets staat er 
daarom ook MD achter je naam op menig manuscript.

Prof. dr. J. Baan. Beste Jan, ik wil u bedanken voor het beschikbaar zijn voor vragen 
betreffende de metingen met de conductantiecatheter. Ik ben er trots op dat u bereid bent 
om zitting te nemen in mijn promotiecommissie.
Prof. dr. W.J. Paulus. Beste Walter, bedankt voor de discussies betreffende de interpretatie 
van mijn metingen. Ik ben je zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van je klinische 
en fysische expertise voor het beoordelen van mijn proefschrift.
De overige leden van de promotiecommissie, Prof. dr. J.J. Bax, Prof. dr. S.G. de Hert, Prof. 
dr. R.J.M. Klautz, Prof. dr. ir. B.A.J.M. de Mol, ben ik zeer erkentelijk voor het kritisch 
beoordelen van mijn proefschrift.

Prof. dr. Rob de Winter. Beste Rob, ik heb veel bewondering voor je grote kennis, onder 
meer op het gebied van de fysiologie. Dank voor het mede mogelijk maken van mijn 
onderzoek. Ik herinner me een kerstochtend, waarop we metingen uitvoerden op het 
cathlab.
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Dr. José Henriques. Beste José, ik bewonder je voor je gedrevenheid. Dank dat ik de 
mogelijkheid kreeg om betrokken te zijn bij de introductie van de nieuwe generatie 
percutane mechanische hartondersteuning. Ik vind het bijzonder dat je je interesseerde 
in al het onderzoek dat plaatsvond op de afdeling, en altijd iedereen wist te stimuleren. De 
volgende uitspraak zal ik nooit vergeten: “Het leukste van mijn werk vind ik jullie achter 
de broek aan zitten!” (voorjaar 2006) 
De overige interventiecardiologen, Karel Koch, René van der Schaaf, Marije Vis, erg veel 
dank voor jullie bijdrage. Jullie waren altijd bereid om extra verrichtingen uit te voeren 
op het cathlab.

Alle verpleegkundigen op het cathlab, de dagverpleging, de CCU, laboranten van de 
echokamers, personen van het secretariaat en ondersteuning, zonder jullie was het 
onderzoek niet mogelijk. Dank voor de gezellige sfeer en het vele gebak.
Research dames en heer. Margriet, Esther en Ineke, veel dank voor de gezelligheid bij 
het uitvoeren van de farmaceutische studies. Wim, jij was degene die me de eerste 
instructies gaf voor het werken met de losse machines op het cathlab. Veel dank voor je 
inspanningen, ook buiten werkuren, voor mijn onderzoek. 

Prof. dr. Jos Spaan, en dr. Maria Siebes. Beste Jos en Maria, dank voor de vele gezamenlijke 
metingen en een kijkje in de wereld van de medische fysica.
Dr. Berto Bouma. Beste Berto, dank voor de kritische beoordeling van echo data.
Dr. Paul Steendijk. Beste Paul, veel dank voor het beschikbaar stellen van je expertise van 
de PV-loop metingen. Bij problemen konden we altijd langskomen. 
Mijn voorgangers op de invasieve metingen, Martijn, Steven, Bart-Jan, jullie hebben me 
met enthousiasme de beginselen van de coronaire druk- en flowmetingen bijgebracht.
Ir. Ted van de Beek. Beste Ted, ik heb het erg leuk gevonden om samen met jou onderzoek 
te doen. Het was een voorrecht om als clinicus (arts-onderzoeker) met jou als technicus 
(student van de Technische Universiteit Eindhoven), inhoudelijk uitgebreide discussies te 
mogen voeren over de techniek en interpretatie van PV-loop metingen.

Mijn collega’s op B2, onderzoekers van het cathlab, de congenitale en de electrofysiologie 
wil ik allen bedanken voor de fijne sfeer, deuren stonden altijd ‘open’. Jullie maken het 
mogelijk om het al die jaren vol te houden.
Marcel Beijk, samen waren we ‘M&M’ en deelden we jarenlang hetzelfde kantoor 
c.q. ‘werkhok’, zoals mijn vrouw eens geschrokken constateerde. Samen op congres, 
frustraties uiten en relativeren. Dank voor je nuchtere kijk op alles, en voor het feit dat je 
mijn paranimf wilt zijn.
Bimmer Claessen, een jaar deelde ik met jou de kamer, altijd vol humor. Je eerste taak 
was het coördineren van een groot op te zetten multi-center trial. Ondanks je chaotische 
bureau en niet te volgen telefoongesprekken in het ’Limburgs’, heb ik het idee dat je een 
grote toekomst tegemoet gaat.
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Krischan Sjauw, partners in crime, zoals jij weleens zei. Samen coördineerden we het 
onderzoek bij de hartinfarct patiënten. Het was fijn om met je te werken, je bent sociaal 
betrokken en een echt werkpaard. 
Ze Yie, samen hebben we al een stuk geschreven en recent heb je een gezamenlijk stuk 
gepresenteerd op het ESC congres. Met de continuïteit van de invasieve metingen zit het 
wel goed.

Goede vrienden, zoals Brian en Annabel. Dank voor alle steun en begrip. Ik hoop dat 
jullie merken dat ik nu meer tijd ga vinden voor jullie. Kunnen we weer eens sportief aan 
de bak of juist gezellig met het gezin.
Tennisteam. Marcel, Mayke, Reina, Sabrina, Noortje en Greg. Ik vond het heerlijk om 
met jullie actief te ontspannen op de baan. Dank voor jullie begrip, vooral afgelopen jaar, 
omdat ik weinig tijd had. 

Mijn schoonouders. Lieve Pieter en Tiny, ik bewonder jullie nuchtere kijk op het leven. 
Veel dank voor jullie steun en oppasinterventies in geval van nood. 
Edgar en Francis. Ik heb het niet beter kunnen treffen met zo’n lieve broer en schoonzus. 
Ik heb jarenlang met jullie samengewoond. Bij problemen staan jullie altijd voor mij en 
mijn gezin klaar. Nu jullie samen met Luca een prachtig gezin vormen hoop ik ook buiten 
de verjaardagen om, meer tijd met jullie te besteden. Edgar, reuze fijn dat je naast me wilt 
plaatsnemen als paranimf.
Hans en Maureen. Lieve pap en mam, zeer veel dank voor jullie onvoorwaardelijke steun. 
Ik had geen lievere ouders kunnen wensen. Altijd zorgzaam en relativerend en bereid om 
alles aan de kant te zetten om jullie kinderen te helpen, zelfs vanuit Frankrijk. Hartstikke 
bedankt voor de maandenlange dagelijkse oppashulp en later de hulp met de verbouwing 
van het huis. 
Tenslotte, de belangrijkste personen in mijn leven. Mijn allerliefste Natasja, zonder jouw 
steun was het niet mogelijk. Het was niet eenvoudig. Het is een enorme logistieke klus 
geweest om onze werkzaamheden te combineren en daarbij tijd voor elkaar te houden. Jij 
was met je werk als stewardess op intercontinentale vluchten regelmatig enkele tot vele 
dagen achtereen van huis. Voor mijn werk heb je aanvankelijk je eigen promotiewens, 
purser worden, uitgesteld. Na de geboorte van Fabian en later Lizz, heb je zelfs voor 
de stabiliteit in ons gezin meerdere stapjes teruggedaan. Met jouw liefde komen we de 
komende periode, van mijn opleiding in de kliniek, ook goed door.
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