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Dankwoord 

 

 

De totstandkoming van dit proefschrift is het resultaat van inspanningen van 

velen, waarvoor ik allen wil danken. Een aantal personen wil ik speciaal noemen. 

 

Dr. J.P. Ottervanger, beste Jan Paul, eigenlijk hebben we dit proefschrift met zijn 

tweeën geschreven. Elk aspect van het wetenschappelijk onderzoek doen heb ik 

samen met jou doorlopen en ik heb daarbij zeer veel geleerd, van het basale 

werk als dataverzameling tot het schrijven van publiceerbare manuscripten. De 

leus “moedig voorwaarts” werd daarbij regelmatig aangehaald. Een betere 

begeleider kan ik me niet voorstellen. Daarnaast kon ik op andere terreinen ook 

altijd bij je terecht voor een weloverwogen advies. Jan Paul, hartelijk dank voor 

alles! 

 

Prof. dr. F. Zijlstra, beste Felix, ik herinner me dat toen je nog in Zwolle werkte, er 

aan het einde van een discussie over een patiënt of referaat altijd naar jou werd 

gekeken voor een laatste woord en eindconclusie. Enigszins helaas voor ons in 

Zwolle werd je aangesteld in Groningen. Vanaf daar gaf je echter de richting aan 

van de onderzoeken die ik met Jan Paul uitvoerde en zette je bovendien kritische 

kanttekeningen bij de manuscripten. Je heldere denken, mogelijkheid tot goede 

“helicopterview” en eeuwige vriendelijkheid maken je tot een zeer gewaardeerde 

promotor! 

 

Prof. dr. H.J.G. Bilo, beste Henk, ook jou heb ik leren kennen tijdens onze 

klinische werkzaamheden in de Isala klinieken, waar je altijd een prettig 

supervisor was. Recentelijk ben jij ook benoemd tot professor in Groningen. Ik 

heb ontzag voor je gedreven manier van werken en ook je welwillende houding bij 

de voorbereiding van mijn promotie. Henk, dank voor je hulp. 

 

Graag dank ik de leden van de beoordelingscommissie voor het kritisch 

doorlezen en becommentariëren van dit proefschrift. 

 

Dr. J.C.A. Hoorntje, beste Jan, opleider tijdens het grootste deel van mijn 

opleiding, ik wil je danken voor de altijd leerzame opmerkingen en verhalen 

tijdens de ochtendoverdrachten en andere onderwijsmomenten. Mede door je 

ervaring zet je altijd, en vaak terecht, een zeer kritische noot bij de lancering van 
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nieuwe medicamenten of andere methoden om patiënten te behandelen. Mede 

door jou ben ik de dokter geworden zoals ik die nu ben. 

 

Dr. A.R. Ramdat Missier, beste Anand, opleider tijdens het laatste deel van mijn 

opleiding, jou wil ik ook danken voor je bijdrage aan mijn vorming tot cardioloog. 

Reeds tijdens mijn eerste periode op de klinische afdelingen in de Weezenlanden 

hebben we intensief en prettig samengewerkt. Ik ken niemand anders die zo goed 

en snel is in het “to the point komen”. Samen met Arnoud van ’t Hof heb je de 

opleiding gemoderniseerd, waarbij een en ander meer gestructureerd werd en we 

nog vaker onderwijs kregen. Veel succes met het voortzetten van deze goed 

ingeslagen weg! 

 

Dr. A.W.J. van ’t Hof, beste Arnoud, vice-opleider, jou wil ik ook bedanken voor 

alle leerzame momenten. Telkens weer wil je een differentiaal diagnose horen, 

waardoor wij als assistenten breed bleven nadenken. Bewondering heb ik ook 

voor je persisterende interesse en activiteiten in de wetenschap. 

 

Dr. J-H.E. Dambrink, beste Jan-Henk, je was een van de meest gemotiveerde 

mede-auteurs, dank hiervoor. 

Dr. H. Suryapranata is een meester in het organiseren en opzetten van 

onderzoek en zelfs een geheel nieuw ziekenhuis, blijkens het succes in Jakarta. 

Dank voor de kritische noten bij de eerste versies van onze artikelen. 

Dr. M.J. de Boer stond aan de bakermat van al het onderzoek in Zwolle. 

Menigeen waaronder ik heeft hiervan geprofiteerd. Dank ook voor de op- en 

aanmerkingen op onze artikelen. 

Dr. A.T.M. Gosselink, beste Marcel, dank voor je aandacht voor onze 

manuscripten, maar vooral ook voor je eeuwige bereidwilligheid om goede 

supervisie te geven, waarbij jij de gave hebt vriendelijk te blijven en het gevoel 

geeft er tijd voor over te hebben. 

 

Dr. A. Breeman, beste Arno, je hebt mij de echocardiografie geleerd, daarnaast 

ook dank voor de prettige samenwerking. 

De ritme-cardiologen dr. A. Elvan, W.P. Beukema, en P.P. Delnoy wil ik danken 

voor hun essentiële bijdrage aan mijn opleiding.  

Ook de maatschapsleden dr. A.H.E.M. Maas en dr. E. de Kluiver wil ik danken 

voor de leerzame en plezierige samenwerking. Dit geldt zeker ook voor de recent 
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gepensioneerden W.J. Louridtz en H.A. Oude Luttikhuis. Tegen laatstgenoemde 

wil ik zeggen: Gracias por enseñarme a poner marcapasos! 

 

Vera Derks wil ik danken voor haar belangrijke bijdrage bij het prepareren en 

submitten van alle manuscripten, waar overigens al menig andere promotie uit is 

voortgevloeid. Vera, nogmaals dank voor al je hulp. 

 

Dank ook aan de medewerkers van Diagram en de afdeling klinische chemie voor 

hun bijdrage aan de dataverzameling. 

De collega arts-assistenten wil ik danken voor de prettige samenwerking en sfeer, 

ook buiten de muren van het ziekenhuis. José Henriques wil ik speciaal danken 

voor zijn inspirerende invloed en hulp bij mijn eerste stappen in het 

wetenschappelijk onderzoek. 

Dank ook aan alle echo-laboranten, catheterisatiekamer-assistenten, pacemaker-

technici, verpleegkundigen en zeker ook de medewerkers van het secretariaat 

voor de goede samenwerking door de jaren heen. 

 

Al mijn vrienden wil ik bedanken voor hun interesse in mijn onderzoek, maar 

vooral voor alle mooie momenten in de vrije tijd. 

Jorik Timmer wil ik danken voor zijn hulp bij de voorbereiding van mijn promotie 

en om samen met mijn broer Rik paranimf te willen zijn. 

 

Mijn lieve schoonouders, Miguel en Joana, jullie liefde en persisterende wilskracht 

om te bouwen aan een toekomst, ook na het overlijden van jullie zoon en mijn 

zwager Jose Maria, hebben mij veel steun gegeven bij het schrijven van dit 

proefschrift. Querido Miguel y Joana, vuestro amor y persistente fuerza para 

luchar por un futuro mejor, a pesar de haber pasado por la muerte de vuestro hijo 

Jose Maria, me ha sido de gran apoyo para escribir este libro. Quiero dar las 

gracias a mi cuñado Jose Maria, por haber tenido la oportunidad de haberle 

conocido. Gracias también a mis suegros, por recibirme y tratarme como un hijo 

propio. Os quiero! 

 

Thijs en Rik, lieve broers, ik ben erg trots op jullie. Mede omdat jullie, beiden na 

enkele roerige jaren, nu stabiliteit gevonden hebben, Thijs als leraar economie en 

Rik als aankomend arts, “amice collega”! 
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Lieve ouders, papa en mama, zonder al jullie liefde, hulp en onvoorwaardelijke 

steun was ik nooit zo ver gekomen. Dank voor alles. 

 

Tenslotte, maar vooral dank ik mijn lieve vrouw Anna. Bijna 4 jaar geleden 

besloot jij om voor “ons” naar Nederland te komen. Zonder jou kan ik niet. Sin ti 

no puedo. Te quiero muchísimo! 



 

 



 

 

 

 

 




