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Dankwoord

Dankwoord
Bij mijn start als arts-assistent op de afdeling Klinische Genetica van het AMC mocht ik mij direct
verdiepen in de cardiogenetica, toen nog als één van de weinigen. De samenwerking binnen de
cardiogenetica met Arthur Wilde en Irene van Langen beviel goed en zo werd ik uitgenodigd om
de ESCAPE-HCM studie op te starten. Het enthousiasme van jullie beiden zorgde voor een goede
start en ideeën voor bijkomende onderzoeksprojecten. Arthur, jij was al direct mijn promotor en
Irene, jij werd dit op de valreep, maar jullie beiden hebben ervoor gezorgd dat ik nu weet wat
onderzoek is en hoe ik dit moet doen. Gouke en Erwin, mijn beide co-promotoren, jullie hebben
hier zeker ook aan bijgedragen. Jullie zagen mijn interesse voor epidemiologie en statistiek en jullie
hebben deze interesse meermaals gevoed door flinke discussies. Hierdoor durf ik mijzelf nu een
echte onderzoeker te noemen.
Alle acht academische centra in Nederland hebben meegewerkt aan de studie beschreven in dit proefschrift waarvoor veel dank. Peter, Karin en Maarten maakten mijn bezoekjes aan
Groningen tot een succes. Ook in Nijmegen bij Janneke en Carlo, in Utrecht bij Jasper en Angela
en in Maastricht bij Paul lagen de gegevens op me te wachten. Michelle, Douwe en Arjan bedankt
dat jullie veel data zelfs voor me invoerden. Veel van de patiënten hebben niet alleen toegestemd
in het gebruik van hun medische gegevens voor onderzoek, maar hebben vragenlijsten van vele
pagina’s ingevuld. Jouw goede begeleiding en ervaring hierbij, Ellen, hebben ervoor gezorgd dat
dit deel van mijn onderzoek een succes was.
De leden van mijn promotiecommissie, Koos Zwinderman, Neil Aaronson, Martijn Breuning, Perry Elliott, Yigal Pinto en Jan Tijssen wil ik niet alleen bedanken voor het zitting nemen in
mijn commissie. Velen van jullie hebben ergens tijdens mijn promotie wel een bijdrage geleverd
door antwoord te geven op een statistische of medisch ethische vraag, of door mij tijdens een
voordracht een interessante vraag te stellen.
Een groot deel van mijn promotietijd bracht ik door op de afdeling Cardiologie. Ik wil
dan ook al mijn collega onderzoekers bedanken en vooral mijn kamergenoten van B2-115. B2-115
kende vele onderzoekers, soms werd er zelfs even om de deur gekeken of er niet nog plek was
voor een zevende. Niet iedereen bleef even lang, maar naast mij waren enkele langzitters Lea,
Pieter en Chris. Met jullie heb ik niet alleen op onderzoeksgebied samengewerkt, maar ook veel
gezellige momenten gehad. Ook mijn collega’s van de afdeling Klinische Genetica wil ik bedanken.
Jullie toonden altijd interesse in mijn onderzoek en ik kan altijd mijn verhaal kwijt bij een ieder.
Daarnaast was er zelfs administratieve hulp; Phia bedankt voor het benaderen van mutatiedragers voor toestemming en Desirée bedankt voor het helpen versturen van enkele honderden vragenlijsten. Jim, jij hebt voor je stage zelfs ruim 1100 vragenlijsten opgestuurd. Ook de medisch
studenten Tjitske en Shelley wil ik bedanken voor hun hulp bij het vragenlijstonderzoek. Daarnaast
ben ik veel dank verschuldigd aan Eelco voor mijn lay-out. Geweldig, hoe jij in korte tijd dit boekje
hebt opgemaakt. En Patrick, bedankt voor de mooie voorkant.
Naast de opleiding en het onderzoek bleef er gelukkig nog voldoende tijd over om te
sporten. Al mijn turnvrienden wil ik bedanken voor de gezelligheid tijdens het sporten, tijdens de
weekendjes weg en het Sport Vereent kamp. Dat er nog vele jaren volgen. Vele andere vrienden
zag ik helaas wat minder vaak, maar onze vriendschap blijft al jaren overeind staan. Helen, jij kent
mij het langste van al mijn vrienden, al ruim 30 jaar. Bedankt dat je samen met Lea mijn paranimf
wil zijn. Als laatste, wil ik de mensen bedanken die mij hebben gemaakt tot wie ik ben en die mij
het meest na staan, mijn ouders, Thea en Jan, en mijn broer Joost. Magiel, mijn grootste liefde,
bedankt voor jouw liefde en alle momenten van steun. Jij weet hoe het is om een proefschrift af te
leveren. Op alle mooie momenten die nog gaan komen!
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