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DANKWOORD

Dit proefschrift  is het resultaat van uitgebreide samenwerking met verscheidene afdelingen 
binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen en daarnaast met veertien verschillende 
ziekenhuizen in Nederland. Veel personen hebben dan ook een bijdrage geleverd aan dit 
proefschrift . Omdat het voornamelijk klinisch onderzoek betrof, was de deelname van 
patiënten aan het onderzoek essentieel. 

Allereerst wil ik mijn eerste promotor, Prof. dr. I.C. van Gelder, bedanken. Beste Isabelle, ik 
wil je bedanken voor de geboden mogelijkheden en het vertrouwen dat je mij gedurende de 
promotietijd hebt gegund. Niet alleen je grenzeloze kennis op het gebied van boezemfi brilleren, 
maar vooral ook je manier van aanpak en didactische vaardigheden hebben geresulteerd in drie 
zeer effi  ciënte en leerzame jaren. Het ‘instappen’ op, gedegen opgezet, lopend onderzoek gaf de 
mogelijkheid om binnen afzienbare tijd waardevolle wetenschappelijke resultaten te generen 
en deze vervolgens op menig congres in Europa of Amerika te kunnen presenteren. Daarnaast 
betrok je me actief bij het opzetten van nieuwe studies. Ik waardeer je bijna onuitputtelijke 
werklust en perfectionisme, maar met name ook je aandacht voor en nieuwsgierigheid naar 
de persoon achter de promovendus maken jou tot een bijzonder mens. Ik ben zeer trots op het 
feit dat ik twee maanden nadat jij je oratie tot hoogleraar hebt uitgesproken mag promoveren 
en ik verheug me op de jaren die gaan volgen.  

Mijn tweede promotor, Prof. dr. D.J. van Veldhuisen wil ik als tweede bedanken. 
Beste Dirk Jan, je bent niet alleen een echte wetenschapper, je oog voor ‘de kern van de 
zaak’ en organisatorische vaardigheden zijn onnavolgbaar. Ik wil je dan ook bedanken 
voor de belangrijke bijdrage die je aan dit proefschrift  hebt geleverd en het in mij gestelde 
vertrouwen. 

Co-promotor, en tevens hoofdopleider, dr. M.P. van den Berg ben ik dubbel dank 
verschuldigd. Beste Maarten, naast je actieve betrokkenheid bij het merendeel van de studies 
beschreven in dit proefschrift  heb je ook als hoofdopleider je betrokkenheid getoond. Jij bent 
degene die me erop attent heeft  gemaakt dat juist wanneer je snel wilt gaan, het niet verkeerd 
is om ook af toe de rem te gebruiken. Verder heb ik tijdens het lunchen niet alleen onze 
onderzoeksgerelateerde discussies, maar ook onze gesprekken over andere, uiteenlopende, 
onderwerpen zeer gewaardeerd. 

De leden van de beoordelingscommissie, bestaande uit Prof. dr. T. Ebels, Prof. 
dr. J.L.R.M. Smeets en Prof. dr. A.A.M. Wilde, wil ik bedanken voor hun bereidheid mijn 
proefschrift  kritisch door te lezen en tijdens de verdediging te opponeren. Ik voel me vereerd 



Appendix

239

dat ik met U over het proefschrift  van gedachten mag wisselen.
 Ook dr. A.C.P. Wiesfeld wil ik graag apart bedanken. Beste Ans, aan bijna ieder 
hoofdstuk uit het proefschrift  heb je, in meer of mindere mate, een bijdrage geleverd. Bovendien 
hadden we mijn eerste publicatie, een case report in het Netherlands Heart Journal, binnen 
enkele dagen op papier. Ik wil je tevens danken voor het feit dat ik in de afgelopen jaren veel 
van je heb mogen leren op het gebied van de elektrofysiologie. 

Bij de ‘VERDICT-NHS’-studie (hoofdstuk 2) zijn, naast een belangrijke ondersteuning van 
de Nederlandse Hartstichting, velen betrokken geweest. In het bijzonder wil ik Prof. dr. 
H.J.G.M. Crijns noemen. Je stond niet alleen mede aan de basis van deze studie, maar tot aan 
de uiteindelijke publicatie in het ‘JACC’ heb je jouw betrokkenheid getoond. Ik ben je hier 
zeer erkentelijk voor. Het feit dat je tijdens het Europees cardiologiecongres in Stockholm 
(2005), ondanks je volle agenda, rustig de tijd nam om mijn presentatie nog even door te 
nemen zal ik niet snel vergeten. 

Ook dr. R.G. Tieleman en dr. T. van Noord speelden met name in de beginjaren van 
de ‘VERDICT-NHS’-studie een belangrijke rol. Beste Robert, voornamelijk naar aanleiding 
van jouw (geiten)studies werd de ‘VERDICT-NHS’-studie opgestart. Ik vind het erg leuk 
dat je inmiddels weer in Groningen terug bent. Beste Trudeke, jij bent degene geweest die 
veruit de meeste patiënten heeft  geïncludeerd en je hebt je daarbij, een aanzienlijke periode, 
letterlijk 7 dagen per week ingezet voor een adequate uitvoering van de studie. Door jouw 
voorbereidend werk en afgemeten voorzet, was het voor mij slechts een kwestie van een goede 
aanname om vervolgens te kunnen scoren.

Verder speelden de Holterkamer (o.l.v. dr. Jaap Haaksma), het Trial Coordination 
Center (Prof. dr. Hans Hillege, Roos Ike en drs. Nic Veeger), het Northern Center of 
Healthcare Research (dr. Adelita Ranchor) en andere ritme-collega’s (Bas Schoonderwoerd, 
Eduard Hoekstra en Vincent Hagens) een belangrijke rol. De studie was echter nooit wat 
geworden zonder de inzet van en samenwerking met collega’s uit de volgende ziekenhuizen: 
Prof.dr. A.A.M. Wilde en dr. N. Colman (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), Prof. 
dr. H.J.G.M. Crijns en dr. R.G. Tieleman (Academisch Ziekenhuis Maastricht), dr. J.C.A. 
Hoorntje (Isala Klinieken Zwolle), dr. J.L. Posma (Martini Ziekenhuis Groningen), dr. H.A. 
Bosker (Rijnstate Ziekenhuis Arnhem) en drs. D.J.A. Lok (Stichting Deventer Ziekenhuizen). 
Allen dank voor de prettige samenwerking.

Een belangrijk onderdeel van dit proefschrift  betrof onderzoek naar de eff ectiviteit van 
pacemakertherapie als behandeling van boezemfi brilleren (hoofdstukken 4 en 5), waaronder 
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de multicenter ‘FACET’-studie (hoofdstuk 5). Belangrijke ondersteuning van en samenwerking 
met Medtronic (Hinrik Robbe, Art Pilmeyer, Marieke Manders en Marcel van Trigt) en 
Vitatron (Bert Schuurman) maakten deze studies mede mogelijk. 

Onmisbaar was verder een goede samenwerking met onder andere de 
pacemakerkamer (o.l.v. Henk Mulder en Dick Nagelkerke), student Bas Inberg (heden 
chirurg i.o.), het Trial Coordination Center (Karen Th edinga en drs. Nic Veeger), het 
Northern Center of Healthcare Research (dr. Adelita Ranchor) en natuurlijk de inclusie 
en pacemakerimplantaties bij patiënten door cardiologen uit het UMCG (waaronder dr. 
Wybe Nieuwland, dr. Pascal van Dessel, drs. Yong Tan en dr. Ans Wiesfeld) en 7 andere 
ziekenhuizen in Nederland. De volgende cardiologen leverden een actieve bijdrage: dr. D. de 
Waard (Antonius Ziekenhuis Sneek), dr. A. Meijer (Catharina Ziekenhuis Eindhoven), dr. 
J.H. Ruiter (Medisch Centrum Alkmaar), dr. L.H. Savalle (Medisch Centrum Haaglanden), 
dr. G.P. Molhoek (Medisch Spectrum Twente), dr. C.J.H.J. Kirchhof (Rijnland Ziekenhuis 
te Leiderdorp) en dr. R. van Mechelen (Sint Fransiscus Ziekenhuis Rotterdam). Allen dank 
voor de prettige samenwerking.

De ‘Maze-studie’ (hoofdstuk 6) is het resultaat van een nauwe samenwerking van de 
Cardiologie met de Cardiothoracale chirurgie. Een aantal personen wil ik speciaal bedanken. 
Prof. dr. P.W. Boonstra, beste Piet, ik wil je bedanken voor je interesse en inspanningen voor 
het welslagen van deze studie. 

Dr. A.E. Tuinenburg, beste Anton, bedankt voor je substantiële bijdrage, waaronder 
de uitgebreide kennisoverdracht over dit onderwerp en de ‘brainstormsessie’ over zinvolle 
aanvullende vragen m.b.t. de kwaliteit van leven, welke ons uiteindelijk zeer waardevolle 
resultaten hebben opgeleverd. 

Studente Youlan Gu (heden zelf ook promovendus) wil ik bedanken voor het 
verzamelen van vele follow-up gegevens en het volledig terugkrijgen en verwerken van alle 
vragenlijsten. 

Er zijn drie ‘dames-clubs’ die nog zeker een aparte vermelding verdienen. Allereerst is 
dat de secretariële ondersteuning binnen het Th oraxcentrum. Ik wil Alma (staf), Audrey 
(staf), Bauk (CCU), Linda (poli) en Olga (staf) van harte bedanken voor de zeer plezierige 
samenwerking.

Essentieel voor het veilig kunnen uitvoeren van elektrische cardioversies en 
bovendien betrokken bij verschillende (antistollings)onderzoeken was de Trombosedienst 
Groningen onder de bezielende leiding van dr. Margriet Piersma. Ik dank jullie voor de 
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professionaliteit en vriendelijkheid. Beste Margriet, ik vond het bijzonder om je, na jaren van 
wekelijks telefonisch contact, onlangs voor het eerst in levende lijve te ontmoeten.

Ten derde, de afdeling Cardio-research van het Th oraxcentrum. Beste Anja, Greetje, 
Margriet, Peter, Trienke, en Zaza, bedankt voor zowel de vele studies die we gezamenlijk 
uitgevoerd hebben als de gezellige koffi  e- en theemomenten tussendoor. Peter, excuus voor 
het feit dat ik je als man schaar onder de noemer ‘damesclub’, maar blijkbaar heb jij wel het 
talent om, sinds jaar en dag, dagelijks met deze dames samen te werken. 

Sinds 1 januari 2006 ben ik, in het kader van de vooropleiding Interne geneeskunde, voor een 
periode van twee jaar werkzaam in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Naast hoofdopleider 
dr. R.S. de Jong, wil ik de overige internisten, intensivisten, gastro-enterologen, neurologen, 
longartsen, cardiologen en collega-arts-assistenten danken voor de leerzame en leuke tijd.

Ik houd van effi  ciëntie en gezelligheid. Erg genoten heb ik dan ook van de befaamde, 
periodiek terugkerende, ‘Mannen ritme-avonden’. Tijdens deze avonden met Bas, Eduard, 
Vincent en Michiel werden onder andere vele ritmestoornissen besproken, maar eindigden 
traditiegetrouw met een collectieve tachycardie.

Onder de toepasselijke naam ‘Th e Greenhouse’ heb ik, in het (oude) Poortgebouw 
van het UMCG, met veel plezier gewerkt met andere onderzoekscollega’s. In willekeurige 
volgorde: Ruud, Matthijs, Pieter, Tone, Jessica, Christiane, Anne-Chris, Lieuwe, Youlan, 
Meint, Patrick, Anne, Erik, Peter, Pim, Tom, Daan, Kevin, Jasper, Folkert, Wim, Marcelle, 
Sheba, Sandra, Lucas, Michiel, Vincent, Eduard, Bas, Rik en Willem-Peter. Ik wil jullie van 
harte bedanken voor de gezellige tijd in het ziekenhuis en daarbuiten. 

Eén collega, Michiel Rienstra, wil ik daarnaast in het bijzonder bedanken. Beste 
Michiel, drie jaar lang verdedigden we samen met verve het ‘Ritme-fort’ bewapend met ‘ECV-
paddles’, gevoel voor zowel patiënt als humor en een fl inke dosis gezond verstand. Tevens 
kregen we de gelegenheid om samen meerdere congressen binnen en buiten Europa te 
bezoeken. Bovendien zijn we ook buiten werk en wetenschap om goede vrienden geworden. 
Ik zie je dan ook graag naast me als paranimf op mijn promotiedag.
 Goede vriendschappen maken een belangrijk onderdeel uit van mijn leven. Zonder 
iemand anders tekort te willen doen wil ik mijn jaarclub (Alco, Bastiaan, Hendrik, Jan, 
Jelmer, Jurjen, Otto en Patrick) hier noemen als dank voor de vele belevenissen, gezelligheid 
en interesse in de afgelopen tien jaar. Een andere bijzondere groep, de voetbalfreaks van het 
VI-competitiemanager spel (Hans, Jan-Rinse, Joost, Krischan, Michiel B. en Quintijn), wil ik 
danken voor de gezelligheid en de jaarlijkse strijd om ‘de Wereldcup’, mede gezien het mijn 
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verregaande interesse in de voetbalsport symboliseert. Ik hoop echter van harte dat Joost 
(Haeck) en Krischan (Sjauw), beide promovendi op de afdeling Cardiologie in het AMC, 
beter scoren met hun proefschrift  dan tot nu toe het geval is in het voetbalspel.

Lieve familie, met veel interesse hebben jullie de afgelopen tien jaar mijn vorderingen in 
Groningen gevolgd. Ik ben dan ook trots op het feit dat ik jullie kan uitnodigen voor deze 
heugelijke dag. Uiteraard wil ik vooral mijn ouders bedanken, die me met liefde hebben 
opgevoed en me altijd hebben gestimuleerd het optimale uit mijn leven te halen. Ik draag 
dit boek dan ook op aan jullie en daarbij aan Oma Hemels-Van de Ven, inmiddels bijna 99 
jaar. Verder vind ik het erg speciaal dat mijn oom, Prof. dr. J.M.H.J. Hemels, hoogleraar 
Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, deel zal uitmaken van de 
oppositiecommissie. Beste oom Joan, ik zie uit naar de oppositie van mijn proefschrift .

Mijn zus en tevens paranimf, Marieke, ben ik ook veel dank verschuldigd. Ik heb 
geleerd van jouw discipline, enthousiasme, sociale capaciteiten en verantwoordelijkheidsgevoel. 
Ik vind het knap dat je, nu je nog maar 31 jaar bent, reeds kinderarts (op weg naar neonatoloog) 
en moeder bent. Daarbij mag je zéér gelukkig zijn met Erwin als leuke partner en Feline als 
prachtige dochter.

Tot slot Anneloes, de vrouw van mijn leven. Bedankt voor al je liefde en steun. Ik prijs me 
gelukkig met het feit dat mijn hersenen zich niet in mijn hart bevinden, anders bleef er weinig 
ruimte meer over om te kunnen denken. Jij bent mijn Maxima!




