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Voor een promotietraject bestaat geen 
draaiboek. Je duikt er in en gaandeweg 
leer je het vak dat onderzoek doen 
heet van de mensen om je heen. In 
dat kader ben ik meer mensen dank 
verschuldigd dan ik op deze pagina’s 
kwijt kan. Toch wil ik de volgende 
personen in het bijzonder vermelden.

Mijn promotor, Prof. dr. J.L. Hillege. 
Beste Hans, pas in een later stadium 
raakte je bij mijn onderzoek betrokken. 
Ik ben je erg dankbaar voor de 
flexibiliteit en vrijheid die je me in 
die periode hebt gegeven. Door je 
ontspannen en informele houding 
kon ik met een gerust hart de wildste 
ideeën bij jou kwijt. Hierbij probeerde 
je me dan niet in het gareel te houden, 
maar keek je hoe het gefaciliteerd kon 
worden. Kritisch waar nodig, maar 
bovenal behulpzaam.

Mijn co-promotores, Dr. B.J.G.L. 
de Smet en Dr. M.W.N. Nijsten. 
Beste Bart, ik weet nog goed dat je 
commentaar gaf op de inleiding van 
een van de eerste stukjes die ik als 
geneeskundestudent had geschreven: 
‘Mooi stukje proza, heb je dat zelf 
geschreven?’. Dat ‘stukje proza’ 
heeft de bladen uiteindelijk natuurlijk 
nooit gehaald… Later bestond onze 
samenwerking voor een belangrijk 
deel uit het scoren van angiogrammen 
en ECG’s, waardoor we aardig wat 
tijd op de hartkatheterisatie hebben 
doorgebracht. De moeite was niet 
voor niets, want er is een aantal mooie 

publicaties uit voortgekomen.

Beste Maarten, ondanks het feit 
dat jouw expertise meer richting de 
intensive care ligt, ben je in mijn 
promotietraject de meest constante 
factor geweest. Onze meetings 
liepen vaak uit, waarbij onderzoek 
in de breedste zin bediscussieerd 
werd. Ook hoefde ik er bij jou nooit 
bang voor te zijn dat onderzoekswerk 
vluchtig werd nagekeken. Je miste 
geen detail. Ik heb veel bewondering 
voor je veelzijdigheid, je kennis op 
zowel klinisch als technisch vlak en 
ik hoop dat je succes zult boeken 
bij het realiseren van je verdere 
onderzoeksambities.

Graag wil ik Prof. dr. M.J. de Boer, Prof. 
dr. R.A. de Boer en Prof. dr. W.H. van 
Gilst bedanken voor hun deelname 
aan de beoordelingscommissie.

Prof. dr. D.R. Holmes Jr. Dear David, 
altogether I spent about a year at the 
Mayo Clinic to engage in research 
with you. It has been a wonderful 
experience that I will never forget. You 
are a great mentor and your enthusiasm 
is contagious. As you can see, our 
research encompasses a substantial 
portion of this thesis. On a personal 
level we also get along very well. I 
greatly appreciated the holiday dinners 
with you and your family. Hopefully, 
you will be able to accept my invitation 
to come to the Netherlands and be part 
of the graduation ceremony.
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Prof. dr. F. Zijlstra. Beste Felix, met 
jouw woorden ‘welkom aan boord’ ging 
mijn promotietraject in 2010 van start. 
Ondanks het feit dat je niet lang daarna 
naar Rotterdam bent vertrokken heb je 
toch je stempel weten te drukken op dit 
proefschrift. Met je rustige uitstraling 
heb je de gave mensen het gevoel te 
geven dat je alle tijd voor ze hebt.

Voor hun bijdrage aan de verschillende 
hoofdstukken wil ik in het bijzonder 
Dr. A.F.M. van den Heuvel, Dr. I.C.C. 
van der Horst, Dr. E. Lipsic, Dr. W. 
Nieuwland en Dr. R. de Vos bedanken.

Arnold Dijk, Carla Hooijschuur 
en Bernard Dorhout voor hun 
ondersteuning bij diverse technische 
en organisatorische aspecten.

Magda Munstra, Alma Guikema en 
Audrey van der Velden voor hun 
uitstekende ondersteuning vanuit het 
secretariaat. En ook gewoon voor een 
praatje in de wandelgangen natuurlijk.

Alle collegae uit het Triadegebouw, 
zowel van de ischemie groep (Pieter-
Jan, Marieke, Miriam, Marthe, Wouter, 
Chris, Hilde, Minke en Ruben) als 
daarbuiten (Marcelle, Ismaël, Frank, 
Nicolas, Liza, Rob, Lennaert, Arjen, 
Suzan, Hessel, Willem Peter, Mattia, 
Bart, Mark-Jan, Vincent, Ali, Anne B, 
Jardi, Renée, Ymkje, Sven, Gijs, Anne 
H, Thomas, Eline, Biniyam, Jozine, 
Licette, Ernaldo, Rosanne, Bastiaan, 
IJsbrand, Hanna en Marlies). Jullie 
brachten veel gezelligheid op de 

werkvloer, vrijdagmiddagborrels, 
cursussen en congressen.

Youlan, jouw bijdrage verdient aparte 
vermelding. Als student ging ik met 
een klein onderzoeksproject bij je in 
de leer. Enkele jaren later werden we 
collega’s. En dat onderzoeksproject? 
Dat werd groter en groter en vond na 
maarliefst vijf jaar een plekje in een 
mooi blad.

Mijn vrienden van Licht ’07. In wezen 
waren de jaren als wedstrijdroeier 
een uitstekende voorbereiding op een 
promotietraject. De overeenkomsten 
zijn treffend. Dag in dag uit je uiterste 
best doen om in de buurt te komen van 
de onrealistisch hoge doelstellingen 
die je jezelf hebt gesteld om er 
uiteindelijk achter te komen dat het 
pad naar het eindresultaat misschien 
wel waardevoller was dan het 
eindresultaat zelf.

Mijn ouders, mijn broertje Remi, oma 
en alle andere familie. Jullie waren 
altijd geïnteresseerd in de vorderingen 
van mijn onderzoek. Ik ben ontzettend 
trots dit moment met jullie te mogen 
delen. Dia, Niki, ik had me geen betere 
ouders kunnen wensen. Zonder jullie 
was dit proefschrift er niet geweest. 
Remi, als jij later niet een van ’s lands 
beste artsen wordt weet ik het ook niet 
meer.

Lieve Marianne, mijn promotie 
avontuur is voor jou niet altijd makkelijk 
geweest. We hebben elkaar twee keer 
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een half jaar moeten missen en als het 
allemaal even wat minder ging was jij 
vaak het eerste aanspreekpunt. Ik ben 
je enorm dankbaar voor je steun door 

dik en dun en alle gelukkige momenten 
die we hebben gedeeld de afgelopen 
jaren. Op naar het volgende avontuur!


