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Allen die aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben bijgedragen met praktische 
hulp of bruikbare adviezen, dank ik hartelijk. In het bijzonder wil ik noemen: 

Prof.dr. B.J.M. Mulder, beste Barbara: in de afronding van dit onderzoek waren je hulp 
en bijsturing onmisbaar. Dank voor wat je daarin hebt willen betekenen en voor de 
prettige manier waarop.

Dr. H.W. Plokker, beste Thijs: zonder je niet aflatende steun en vertrouwen was er niks 
van dit project terechtgekomen. Dank voor je kritiek, je humor en je coaching. Ze 
hebben me in mijn vak en daarbuiten geïnspireerd en verrijkt.

De commissieleden, Prof.dr. N.A. Blom, Prof.dr. P.A.F.M. Doevendans, Prof. J.J.P. 
Kastelein, Dr. M.A.A.M. Schepens, Prof.dr. J. Stoker, Dr. M.J. Suttorp en Prof.dr. R.J. de 
Winter: dank voor uw beoordeling van het manuscript.

Prof.dr. E.J. Meijboom, beste Erik Jan: als één van de vele studenten die door jou 
op het spoor van wetenschappelijk onderzoek zijn gezet, voel ik me bevoorrecht 
je te hebben leren kennen. Je persoonlijke inzet en overgave aan patiëntenzorg en 
wetenschap waren en zijn tot een levenslang voorbeeld. 

De maatschap Cardiologie van het St. Antonius Ziekenhuis, met in het bijzonder dr. 
J.M.P.G. Ernst, dr. M.J. Suttorp en dr. B. Rensing: graag dank ik jullie hartelijk voor jullie 
betrokkenheid bij dit werk, dat voor een groot deel het resultaat van jullie interventies 
en beeldvormingstechniek weerspiegelt. Ik heb me in dit vak geen betere leerschool 
kunnen wensen. Aan die ervaring heeft dit onderzoek bijgedragen. Dr. W. Jaarsma, 
mijn opleider, ben ik in dat opzicht ook dankbaar.

De maatschap Cardio-thoracale Chirurgie, in het bijzonder dr. M.A. Schepens: dank 
voor jullie bemoeienis bij dit onderzoek en de prettige wijze waarop ik met jullie heb 
mogen werken.

De (oud)collega-assistenten te Nieuwegein: dank voor het delen van ideeën, 
ervaringen, enthousiasme en frustratie. Dank voor de lach en de traan, voor alles dus 
wat onze opleidingstijd tot een onvergetelijke ervaring heeft gemaakt!

Awara, Mariëlla en alle andere röntgenlaboranten van de afdeling cardio-MR te 
Nieuwegein: dank voor jullie tijd en inzet. Van alle overleg en uitleg heb ik genoten 
en geleerd! Ook Pascal Koolhof, werkzaam voor Philips Medical Systems, wil ik graag 
noemen voor zijn inzet van tijd en materiaal.

Dr. Ingeborg Van der Tweel en Hans Kelder: dank voor jullie begeleiding en adviezen 
in de statistiek.
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Dr. E.P. de Koning en J. op ’t Rood: dank voor jullie geduld en de verschillende 
“trainingssessies”. Mijn ogen werden geopend voor een geheel nieuw vakgebied.

De medewerkers op de secretariaten Kindercardiologie te Utrecht en Cardiologie 
te Nieuwegein: jullie hebben me enorm geholpen bij allerlei praktische vragen en 
problemen die op mijn weg kwamen. Bedankt voor jullie geduld met mijn soms 
ingewikkelde verzoeken.

Regina Ruane: hartelijk dank voor je hulp bij de “laatste loodjes”. Je inzet en kennis 
van zaken hebben me daarbij erg geholpen.

Mijn collega’s in de maatschap Cardiologie te Ede: dank voor de plezierige 
samenwerking en prettige sfeer waarin ik dit project heb kunnen afronden.

Mijn onderzoekspartner en vriend Jaco Lekkerkerker: ik kan me je uitnodiging om 
mee te doen in een gedeelde wetenschappelijke stage nog goed herinneren. We hebben 
daarna heel wat mooie avonturen beleefd. Ik hoop nog lang mooie herinneringen uit 
die tijd, en daarna, met je op te halen! Dank voor je steun in al die jaren.

Mijn paranimfen, vriend Henk en  broer André: reuze bedankt voor jullie inzet om dit 
geheel feestelijk af te sluiten.

Mijn ouders: ik ben jullie erg dankbaar voor jullie liefdevolle belangstelling en 
onophoudelijke support.

Mijn vrouw Henrike: voor alles wat ik aan je heb te danken!


