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afgelopen jaren heb mogen ontvangen. Mijn dank
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tijdens mijn MD-PhD-traject. Enkelen van hen
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bedanken.
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enthousiasme en volhardendheid in het uitoefenen
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scherpe geest en analytisch vermogen maken je
uniek, zowel als mens als wetenschapper. Ik hoop

dat wij ook in de toekomst nog veel projecten
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I would like to thank the members of the
assessment committee for reading and approving
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De Junior Scientific Masterclass (JSM) wil ik
bedanken dat ze mij de mogelijkheid hebben
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Daarnaast wil ik het Ubbo Emmius fonds bedanken
voor de financiële bijdrage aan mijn onderzoek.

Beste professor W.H. van Gilst, beste Wiek. Ondanks
dat jij een stap terug hebt gedaan op de afdeling
is jouw aanwezigheid nog altijd goed voelbaar.
Als grondlegger van de afdeling Experimentele
Cardiologie heb jij de juiste basis gelegd voor
het vele wetenschappelijke onderzoek dat er nu
gebeurt. Ik wil je bedanken dat je mij ooit de
kans hebt gegeven om als MD-PhD student op de
afdeling aan de slag te gaan. Het feit dat jij mij
hebt geholpen bij het realiseren van mijn ambitie
om een Postdoctoral Fellowship in Amerika te doen
waardeer ik ten zeerste.

Beste professor I.C. van Gelder, beste Isabelle. Dank
voor het luisterend oor en de adviezen tijdens onze
vrouw-tot-vrouw gesprekken. Uiteraard houd ik
je op de hoogte van mijn belevenissen in de Mayo
Clinic.

During my PhD-trajectory I had the privilege
to work with several inspiring and enthusiastic
researchers. I would like to thank all my co-authors
for their contribution to this thesis.

Uiteraard mag en wil ik ook de medewerkers
van het CDP niet vergeten te bedanken. Bianca,
Michel, Annemieke en André zonder jullie hulp was
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flexibiliteit, met succes afgerond: dankjewel!
Beste Marloes, ook jou wil ik bedanken voor je
hulp en geduld bij het hanteren van de ratten. Mijn
‘vriendjes’ waren niet altijd even goedgehumeurd,
maar gelukkig voor mij bleef het bij één bezoekje
aan de Spoed. Sander en Maurice, met jullie in
de buurt gebeurde er altijd wat! Hoewel het de
productiviteit niet altijd ten goede kwam was het
wel gezellig. Mocht ik ooit nog een carrièreswitch
overwegen, dan kom ik zeker solliciteren.

Zonder goed management en secretariële
ondersteuning is het voltooien van een proefschrift
een onmogelijke opgave: Daniëlle, jou wil ik in
het bijzonder bedanken voor alle praktische hulp,
gezellige vrijdagmiddagborrels en andere uitjes
tijdens mijn promotietraject. Carla, bedankt voor
de hulp met alle administratieve rompslomp
die ik de afgelopen jaren bij je op het bordje
hebt gelegd. Hopelijk verbeteren ze het 
UMCGpasjessysteem ooit nog. Alma en Audrey 
ontzettend bedankt voor alle organisatorische 
steun die ik de afgelopen jaren heb mogen vangen, 
het maakte zaken vaak een stuk gemakkelijker.

Willem (toen nog Willem-Peter), DANKJEWEL!
Op onnavolgbare wijze ben jij de geheime
succesformule geweest in veel van mijn
experimenten. Ik durf te stellen dat zonder jouw
hulp dit proefschrift hier nooit had gelegen. Je bent
een dierbare vriend en ik wens jou, Margreet en de
kleine het allerbeste.

Lieve (ex)-kamergenoten, dank voor alle
onvergetelijke momenten die wij de afgelopen
jaren hebben meegemaakt: Harmen, wellicht kan
de noise-canceling op je koptelefoon nu eindelijk
uit…? Vincent, ik ben blij dat je het eindelijk aan
hebt gedurfd je hart te volgen op zowel privé als
professioneel gebied. Mathilde, gelukkig ben jij nog
steeds van mening dat het met die eigenwijsheid
van jou wel meevalt: ik verwacht nog veel mooie
dingen van je te zien! Martijn, Tinie of gewoon
Tiny, als mijn kamergenoot van het eerste uur

heb je het niet altijd gemakkelijk gehad met
al mijn verhalen en belevenissen. Ik vind het
bewonderenswaardig om te zien hoe jij in korte
tijd bent uitgegroeid tot stamcelspecialist van onze
afdeling en ik hoop dat je deze veelbelovende lijn
doortrekt.

De Galectine-3 boys, Rogier en Wouter M.
Jullie bijdrage aan interessante discussies,
ongemakkelijke situaties en (vrijdagmiddag)
borrels valt niet in woorden te omvatten.
Rogier, succes met de laatste loodjes van je
promotietraject. Denk ook nog eens aan ons als je
in Zwolle zit. Wouter, mijn vertrek naar Amerika
betekent een einde aan het dynamische duo Meems
& Meijers. Stel me niet teleur: ik vertrouw erop dat
jij ook zonder mijn aanwezigheid je promotie tot
een succesvol einde zal brengen!

Een belangrijk deel van wetenschap is het
presenteren van interessante en minder
interessante wetenschappelijke resultaten op
congressen. Sociale ondersteuning speelt daarbij
een belangrijke rol. Ik wil Anne, Daan (voortaan
zal ik braaf de taxi nemen in plaats van de metro),
Haye, Herman (jouw voorliefde voor witte jurkjes
is mij inmiddels duidelijk), Hilde (zat mijn pyjama
eigenlijk lekker?), Ijsbrand, Marlies (succes als
huisarts!), Niels, Rogier, Vincent, Wardit en Wouter
Wieringa bedanken voor alle gezelligheid op het
ESC-2014 in Barcelona. Het ESC-HF 2015 in Sevilla
kan ik maar in 1 woord omschrijven, onvergetelijk..
Biniyam (I knew you liked my shoes!), Eline, Jozine,
Katya (I’ll never forget those Russian words),
Licette, Rogier, Thomas en Wouter M. dank
voor het bijzondere congres, ik probeer er volgend
jaar weer bij te zijn!

Als afgestudeerd arts is het fijn zo nu en dan enige
ondersteuning te krijgen bij praktische
werkzaamheden. Silke, Janny, Linda, Martin,
Bibiche, Saskia en Theo dank voor al het werk
dat jullie voor mij hebben gedaan. Rikst-Nynke,
bedankt voor alle hulp met de pyrosequence. Ik
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Ook alle andere collega’s waar ik de afgelopen
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Ook de mensen van de CardioResearch wil ik
bedanken: Anja, Nihaila, Carolien, Daan Buisman,
Greetje, Trienke, Margriet, Karin, Geert en Bernard.

Willemijn, dank voor het maken van de lay-out en
cover. Ik ben erg blij met het eindresultaat.

Lieve vrienden, familie en schoonfamilie. Vanwege
mijn volgeboekte agenda was het de afgelopen
jaren niet altijd even gemakkelijk een afspraak
in te plannen. Ik had beloofd dat hier na mijn
promotie verandering in zou komen, maar ik vrees
dat jullie nog 1 jaar langer geduld moeten hebben.

Lieve opa en oma. Ik ben er ontzettend trots op
dat jullie hier vandaag kunnen zijn! Al bij mijn
geboorte schatte opa mij op waarde in (‘dat is een
Sijbom, dat komt wel goed’) en ik geloof dat deze
voorspelling tot op de dag van vandaag aardig

is uitgekomen. Oma, ons wekelijkse telefoontje
op woensdag is al sinds het begin van mijn
studententijd vaste prik: Amerika ligt dan wel aan
de andere kant van de oceaan, maar sommige 
tradities moet je niet
veranderen!

Lieve Karin, als ‘het kleine zusje’ van heb jij het
niet altijd gemakkelijk gehad, maar wat doe je het
ontzettend goed! In de afgelopen jaren ben je van
mijn klein zusje uitgegroeid tot een zelfstandige
en volwassen vrouw die weet wat ze wil. Ondanks
dat ik soms nog moet wennen aan dit fenomeen
ben ik ontzettend trots op jou. Jij en Robbert lijken
jullie plek gevonden te hebben in Stadtlohn (maar
stiekem hoop ik dat je snel weer in Nederland komt
wonen). Robbert, zonder jouw auto en mankracht
tijdens mijn vele verhuizingen had ik nu nog steeds
aan de Koeriersterweg gewoond. Mijn belofte
om voorlopig niet te verhuizen moet ik helaas al
binnen anderhalf jaar verbreken: ‘gelukkig’ past
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Lieve papa en mama, ik wil jullie bedanken voor
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Lieve Roos. Ik had hier vandaag niet zonder
jou willen staan. Jij als geen ander weet dat de
weg naar geluk niet altijd even vanzelfsprekend en
gemakkelijk is. Ik ben enorm trots op alles wat je
de afgelopen jaren al hebt bereikt en verwacht nog
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