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Precies vier jaar geleden ben ik naar Groningen gekomen om onderzoek te verrichten 
op het gebied van hartfalen. In die periode heb ik vele mensen leren kennen waarvan 
een groot aantal een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit proefschrift. Hen wil 
ik hier graag bedanken.  

Allereerst mijn promotoren Dirk Jan van Veldhuisen en Wiek van Gilst. 
Beste Dirk Jan, de heldere kijk die jij hebt bij het perfectioneren en het tot de kern terug-
brengen van artikelen heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de kwaliteit van dit 
proefschrift. Die heldere kijk bleek je ook te hebben ten aanzien van mijn toekomstplan-
nen, waardoor jij mij uiteindelijk, misschien wel zonder te beseffen, de juiste kant op 
hebt ‘gestuurd’. Het feit dat jij zo enthousiast was over mijn keuze voor de International 
Public Health heeft mij enorm gesteund en gemotiveerd dit traject door te zetten. 
Beste Wiek, omdat ik uiteindelijk meer klinisch onderzoek ben gaan doen zagen we 
elkaar naast de ‘Epo-meetingen’ niet geregeld. Daarentegen was je wel altijd op de 
achtergrond aanwezig, wat ook bleek uit je betrokkenheid en je bereidheid om mee 
te denken over de mogelijkheden na mijn promotie, waarvoor mijn grote dank. 

Mijn copromotor Adriaan Voors. 
Beste Adriaan, tegen het einde van mijn promotie werd bekend gemaakt dat jij dit 
jaar professor wordt. Een prachtige bekroning op het vele werk en de ontelbare vlieg-
uren die daarmee gepaard gingen. Door jouw enthousiasme en enorme werktempo 
werden artikelen zeer vlot beoordeeld en nog belangrijker, voorzien van helder com-
mentaar waardoor de boodschap van het artikel direct duidelijk werd. Verder wil ik je 
bedanken dat je mij de ruimte en het vertrouwen hebt gegeven de HEBE III studie te 
coördineren. Hoewel sommige momenten ronduit spannend te noemen waren, heb-
ben we het uiteindelijk tot een prachtig einde weten te brengen! 

De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. M.P. van den Berg, prof. dr. A.J. Ra-
belink en prof. dr. J.G.P. Tijssen wil ik bedanken voor het kritisch doorlezen van mijn 
proefschrift.

Beste Willem-Peter en Liza, wat een geruststelling dat jullie op deze dag zo dicht bij 
me staan. Willem, vanaf het moment dat je je intrek nam bij mij op de kamer was het 
goed en dat blijft het hopelijk nog lang… Liza, jouw pragmatisch commentaar bij op-
merkelijkheden in deze wereld gecombineerd met een onuitputtelijke snoep-la, heb-
ben het de afgelopen jaren zeer aangenaam werken gemaakt. Daarnaast ben ik je veel 
dank verschuldigd voor het overnemen van de HEBE III taken tijdens mijn verlof. 

Dankzij de ‘Greenhouse’ collega’s was er altijd wel tijd voor een grap, wat spuien 
of voor juist de broodnodige relativering, in ’t Feithuis of tijdens de colarondjes; 
ik ga jullie nog missen..! Jardi, Kevin, Pieter, Jasper, Daan, Rik, Lieuwe, Wim, Tøne, 
Michiel, Jessica, Sheba, Sandra, Marcelle, Hessel, Bart, Rob, Ismaël, Suzan, Ali, Len-
naert, Frank, Nicolas, Pieter-Jan, Jan Pieter, Marte, Youlan, Wouter, Marieke, Mirjam, 
Christiane, Martin en Mathijs. 
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Ook wil ik Tiny en de overige COACH-onderzoekers bedanken voor de prettige 
samenwerking.

De Cardio Research wil ik bedanken voor hun ondersteuning bij de vele hartfalen-
studies: Peter, Geert, Trienke, Karin, Anja, Carla. Greetje, Margriet en Carolien wil ik 
daarnaast heel erg bedanken voor de gezellige momenten tussen de bedrijven door.

De secretaressen van de 4e etage: Audrey, Magda en met name Alma wil ik bedan-
ken voor altijd het juiste antwoord op zo’n beetje elke vraag en Bauk, secretaresse 
van de CCU, bedankt voor de prettige samenwerking tijdens de HEBE III studie.  

Prof. dr. Zijlstra, beste Felix, bedankt voor je betrokkenheid en deskundige advie-
zen, waardoor de voortgang van de HEBE III studie altijd vloeiend heeft kunnen 
verlopen. Alle interventiecardiologen in het UMCG, bedankt voor jullie niet afla-
tende inzet om de juiste patiënten te includeren in de HEBE III studie.

Dit brengt mij bij het opschrijven van mijn grote waardering voor alle onderzoe-
kers en verpleegkundigen van de centra buiten het UMCG die mee hebben gewerkt 
aan- en zich enorm hebben ingezet voor de HEBE III studie. In het Leids Univer-
sitair Medisch Centrum: Leonie, Ellen, dr. M. Bootsma en prof. dr. J.W. Jukema. In 
de Isala Klinieken te Zwolle wil ik bedanken dr. A.W.M. van ’t Hof, en een speciaal 
woord van dank gaat uit naar Mirjam en Karin. In het Medisch Centrum Alkmaar 
dr. J.O.J. Peels, Yolanda en in het bijzonder Stella. In het Amphia Ziekenhuis te 
Breda dr. J. Vos, Manola en Suzanne. In het Academisch Medisch Centrum dr. J.P. 
Henriques en -bijna dr. -Wouter Kikkert en in het St. Antonius ziekenhuis te Nieu-
wegein Debby en dr. J.M. ten Berg.  

Voor de hulp bij de HEBE III studie-coördinatie wil ik Ilse en Mieke van het Trial 
Coördination Center bedanken en voor de ontwikkeling en ondersteuning van 
de database ben ik Marco Assmann dank verschuldigd. Hier wil ik ook prof. dr. 
Hans Hillege bedanken, voor de statistische ondersteuning van (o.a.) de HEBE III 
studie.

De onderzoekswerkzaamheden werden niet alleen afgewisseld door colarondjes, maar 
ook door klinische taken, waarvan die op de VO2max kamer altijd een hoog ge-
zelligheidsgehalte hadden. Hiervoor wil ik speciaal bedanken Lineke, Monique, 
Astrid, Ina, Gean en Jolanda.

Heel belangrijk in deze periode zijn voor mij mijn trouwe vrienden uit ‘het Wes-
ten’ geweest. Lieve Floortje, Sintha, Adine, Marjoleine, Vera, Marianne, Tjerk, Thijs 
en Lucas, bedankt dat jullie de absolute afstand altijd weer relatief konden maken!

Lieve Robbert en Lyvia, altijd stond jullie deur wijd open om ons te verwelko-
men wanneer we weer even zeelucht wilden komen opsnuiven. Wat een bijzonder 
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vooruitzicht om die zee binnenkort te kunnen delen! Bedankt voor jullie hartelijkheid 
en steun, op alle fronten.

Lieve papa en mama. “Daar gaat ze weer..”, hoor ik jullie denken. Nooit eens stil, 
nooit eens rust. Het volgen van je hart is wellicht niet de makkelijkste weg, maar 
mede door het vertrouwen dat ik van jullie keer op keer krijg, voel ik mij gesteund en 
gesterkt in mijn beslissingen. DANK! 
Lieve Joost, samen naar de VU, wie had dat gedacht… en ik kijk nu al uit naar lange 
Amsterdamse nachten aan de Utrechtsedwars!

En dan mijn twee stoere mannen… 
Liefste Gijs en Tobias, samen dansend naar het volgende avontuur, ik kan niet wach-
ten…!






