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CHAPTER 8

De afgelopen  jaren  heb  ik  met  veel  plezier  onderzoek  gedaan  en  met  veel  mensen 
mogen samenwerken, resulterend in dit proefschrift. Graag wil ik iedereen bedanken die 
me gedurende deze leerzame en leuke promotietijd heeft geholpen, op welke manier dan 
ook. Een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Ten eerste wil ik mijn promotor, prof. dr. A.A. Voors en mijn copromotor, dr. B.J.G.L. 
de Smet bedanken. 

Beste Adriaan, tijdens het laatste deel van mijn promotietraject ben je mijn promotor 
geworden, en daar ben ik je heel dankbaar voor. Je snelle aanpak bij het opzetten van 
onderzoeksprojecten, duidelijke feedback, en de mate van vrijheid die je me gegeven 
hebt spraken me erg aan. Je doelgerichtheid en enthousiasme hebben ervoor gezorgd dat 
we in korte tijd een aantal interessante onderzoeksprojecten succesvol hebben kunnen 
uitvoeren. Ik ben blij voor het vertrouwen dat je in me gehad hebt.

Beste Bart, al in een vroeg stadium ben je betrokken geweest bij mijn promotietraject.  
Ik heb het heel plezierig gevonden om met je samen te werken, en ik kon altijd bij je 
terecht  met  vragen.  Ik  wil  je  bedanken  voor  je  steun  en  adviezen  die  je  me in  de 
afgelopen jaren gegeven hebt.

Furthermore, I would like to thank dr. B. Lagerqvist and dr. S.K. James for their support 
during my research period at Uppsala Clinical Research Center, Uppsala, Sweden.

Tack Bosse, det var jättekul att forska tillsammans med dig. Jag har lärt mycket av din 
stora  erfarenhet  med  registerstudier  som  SCAAR.  Tack  Stefan,  tack  för  trevliga 
samarbeten inom våra forskningsprojekt och för dina bra förslag och synpunkter.  Jag 
hoppas att jag kan göra fler forskningsprojekt tillsammans med er i framtiden.

Geachte prof.  dr. F.  Zijlstra,  beste Felix,  bedankt voor de leerzame tijd tijdens mijn 
wetenschappelijke  stage  en  het  eerste  deel  van  mijn  promotietraject.  Je  scherpe 
observaties, snelle en verhelderende commentaren maakten het erg plezierig om met je 
samen te werken. 

De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. M.P. van den Berg, prof. dr. M.J. de 
Boer en prof. dr. R.J. de Winter wil ik graag bedanken voor het beoordelen van het 
manuscript van dit proefschrift.

Ook wil ik graag mijn mede-onderzoekers binnen de cardiologie bedanken:  Youlan, 
Marthe,  Wouter,  Chris,  Miriam,  Pieter-Jan,  Karim,  Hilde  en  Bart.  Bedankt  voor  de 
gezellige tijd op de ischemie kamer, en daarbuiten. Arjen, Bart, Ernaldo, Frank, Imke, 
Ymkje,  Lennaert,  Licette,  Marjolein,  Marlies,  Mattia,  Nicolas,  Rob,  Rosanne,  Sven, 
Vincent, IJsbrand, jullie wil ik ook allemaal bedanken voor de leuke tijd die we gehad 
hebben,  er viel altijd wel iets te beleven. Ook wil ik mijn vroegere collega’s  uit  de 
Greenhouse tijd graag bedanken: Pieter, Mathijs, Lieuwe, Tone, Anne, Willem-Peter, 
Liza, Jardi, Kevin, Daan, Sheba, Marcelle, Hessel, Jasper, Suzan, Sandra, Ali.  Iedereen 
van Cardio Research wil ik graag ook bedanken: Geert, Peter, Margriet, Carolien, Anja, 
Carla, Greetje, Bernard. Bedankt voor jullie ondersteuning.

Iwan, Pim en Peter, bedankt voor jullie wetenschappelijke bijdrage en adviezen aan de 
verschillende onderzoeken. Ook wil ik graag de interventiecardiologen uit het UMCG 
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bedanken.  Ad,  Rik,  Remco,  Gabija,  Yong,  Erik,  bedankt  voor  jullie  hulp  bij  de 
verschillende onderzoeksprojecten.

Graag wil ik het secretariaat van de cardiologie in het UMCG bedanken. Alma, Audrey 
en Magda, bedankt voor jullie hulp, zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest.

Jag vill gärna tacka prof. dr. Lars Wallentin och prof. dr. Bertil Lindahl. Tack för att jag 
fick komma till UCR för att forska, och tack för er gästfrihet. Tack Giovanna, Axel, 
Christoph, Ziad, det var kul att lära känna er och forska tillsammans. Bodil, tack för 
hjälpen med statistik. Jag vill också gärna tacka alla andra på UCR. Tack för ert varma 
välkomnande.  Jag har  haft  det  jättetrevligt  hos er  på UCR. Det  var  inspirerande att 
jobba hos er.

Graag wil ik de Junior Scientific Masterclass bedanken voor de mogelijkheid om het 
MD/PhD traject te volgen. Daarnaast wil ik de stichtingen bedanken die het financieel 
mogelijk  gemaakt  hebben  om  een  aantal  onderzoekprojecten  aan  Uppsala  Clinical 
Research Center uit te voeren: Stichting Fonds Doctor Catherine van Tussenbroek, het 
Groninger  Universiteits  Fonds, Jan Kornelis de Cock-Stichting en Stichting Jo Kolk 
Studiefonds.

Ook wil ik mijn vrienden bedanken voor al het leuks dat we de afgelopen jaren gedaan 
hebben,  tijdens  onderzoeksperiodes,  co-  schappen  in  Groningen  en  Deventer  en 
daarbuiten. Bedankt voor jullie gezelligheid.

Lieve  Laura  en  Froukje,  bedankt  voor  de  leuke  tijd  in  Uppsala  naast  het 
promotieonderzoek.  We  moeten  snel  weer  fika  houden  en  lunchen  bij  Värmlands 
nation. Heel veel succes met jullie promoties.

Lieve Thessa, ik ben heel blij dat je vandaag mijn paranimf wilt zijn. 
Lieve Naomi, sinds het eerste jaar in Groningen hebben we lief en leed kunnen delen en 
samen heel veel mooie reizen gemaakt. Ik ben heel blij dat ik je heb leren kennen en je 
vandaag mijn paranimf wilt zijn.

Lieve Douwe, Maaike, Thessa en Eveline, bedankt voor jullie steun en het vertrouwen 
dat  jullie  in  me  hebben.  Jullie  positiviteit  en  relativeringsvermogen  heeft  me  veel 
geholpen. Ik hoop dat we nog veel mooie avonturen samen kunnen beleven.
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