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Dit proefschrift is een uitvloeisel van de gestroomlijnde wetenschappelijke samenwerking
tussen de afdelingen Cardiologie en Medische Oncologie van het Universitair Medisch
Centrum Groningen. Graag zou ik een aantal mensen willen bedanken bij de
totstandkoming van dit proefschrift.
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