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Reizen, het is zijn hart losmaken 
Van het anker der kleine vaart, 
Om het vlot te laten geraken 
Op de zeeën der wereldkaart.

(Bertus Aafjes, Reizen (fragment), De muze op reis, p. 7)

Hoe welomschreven een project ook is, het doen van een promotieonderzoek 
blijft een avontuurlijke reis waarvan je aan het begin het einddoel nog niet precies 
in het vizier hebt. En dat maakt het navigeren tot een lastige taak. Ontelbaar veel 
mensen hebben me geholpen om mijn bestemming te bereiken. Sommigen hebben 
aan mijn zijde gelopen, anderen hebben me de weg gewezen, weer anderen hebben 
me de broodnodige bagage verstrekt, of de inspiratie om door te gaan. Hen allen wil 
ik hierbij bedanken.

Als eerste mijn promotor Rolf Berger. Beste Rolf,  bedankt voor je enthousiasme voor 
dit project, voor je geduld in het herhalen van de fysiologielessen en voor het feit 
dat je me niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk de kans hebt gegeven om veel van 
de wereld te zien.

Mijn co-promotor Regien Schoemaker wil ik bedanken voor het onderricht in alle 
organisatorische en praktische zaken die gepaard gaan met het doen van onderzoek 
en voor de morele steun. Hoewel je de afrondingsfase van dit proefschrift van 
minder nabij hebt kunnen meemaken, hoop ik dat dit proefschrift ook is geworden 
wat jij je ervan had voorgesteld.

Professor Naeije, professor Sauer en professor Van Gilst wil ik hartelijk bedanken 
voor de bereidheid mijn proefschrift kritisch te beoordelen.

Velen zijn betrokken geweest bij het uitvoeren van de experimenten. Allereerst wil 
ik Martin Houwertjes bedanken voor zijn eindeloze precisie, vindingrijkheid en 
geduld bij het uitvoeren van de ontelbare drukregistraties. Hierbij natuurlijk ook 
veel dank aan Richard van Veghel voor het aanleren van de technieken. Alex Kluppel 
wil ik bedanken voor het geduld waarmee hij op de meest uiteenlopende vragen 
een antwoord wist te vinden. Azuwerus van Buiten, bedankt voor al je hulp bij 
het uitdenken en uitvoeren van de eerste vaatexperimenten. Ook ben ik veel dank 
verschuldigd aan Jochum Prop en Arjen Petersen voor hun hulp en indrukwekkende 
praktische vaardigheden bij het opzetten van een nieuw diermodel. Hoewel onze 
pogingen helaas gecompliceerd werden door technische problemen bewaar 
ik goede herinneringen aan deze experimenten. Bianca Meijeringh en Maaike 
Goris dank ik voor hun hulp met de histologische kleuringen. In dit rijtje mogen 
zeker Harry van Goor en Marie Geerlings niet ontbreken voor hun hulp bij het 
experimenteren met diversie immunohistochemische kleuringen. Overigens ben 
ik ook de andere medewerkers van de pathologie erkentelijk voor hun geduldige 
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uitleg, mooie verhalen en gezelligheid tijdens het inbedden, snijden en kleuren. 
Op het moleculaire lab hebben Marry, Antoinet, Cecile en Linda me een snelcursus 
moleculaire biologie gegeven. Linda, heel veel dank voor je hulp, luisterend oor en 
bemoedigende woorden. 
Zonder Gideon du Marchie Sarvaas en Johan Koster was het niet gelukt om van alle 
ratten een echocardiogram te maken. Bedankt voor alle avonduren die jullie hebben 
weten vrij te maken om onder het genot van een pizza de kleinste patiëntjes te echoën. 
Frans Gerbens en Krista Kooi wil ik bedanken voor hun belangeloze investering in 
het gene array project. Bedankt voor de meer dan prettige samenwerking. Bij het tot 
stand komen van het hoofdstuk over serummarkers heeft Rebecca Heiner-Fokkema 
ons erg geholpen; veel dank hiervoor! Beatrijs Bartelds, bedankt voor je intellectuele 
bijdrage aan veel van mijn stukken. Het samenwerken met jou is een feest. Laura, ik 
vind het heel prettig dat mijn studies een vervolg gaan krijgen. Veel succes met de 
nieuwe projecten, en ik hoop je steun te kunnen bieden als je die nodig hebt. Helga 
de Graaf wil ik bedanken voor haar hulp bij de lay-out.

Mijn aio-tijd was grotendeels zo prettig, omdat ik haar op een afdeling met hele 
fijne collega’s heb doorgebracht. Hiervoor wil ik Ardy Kuperus, Alexandra Douglas, 
Ellen la Bastide, Hendrik Buikema, Richard van Dokkum, Leo Deelman, Adriaan van 
Doorn, Jan van den Akker, Rob Henning, Wiek van Gilst en Dick de Zeeuw heel har-
telijk danken. Jacoba, Larissa, Peter en Willeke, bedankt voor de gezellige avonden 
Katan. Er ligt nog een nieuwe afspraak in het verschiet wat mij betreft! Dank ook aan 
Wessel Sloof, met wiens hulp menige computercrisis in de kiem gesmoord is. 
Anton, bedankt voor je interesse in zoveel uiteenlopende velden binnen de 
wetenschap en je inspirerende creativiteit. Ik bewaar veel goede herinneringen aan 
de sociale activiteiten die je binnen de afdeling geinitiëerd hebt!

Een aantal studenten hebben me geholpen bij de totstandkoming van deze hoofd-
stukken. Hans en Saflloer, ik heb veel respect voor de creativiteit en originaliteit 
waarmee jullie hebben bijgedragen aan het gene array project. Ik ben heel benieuwd 
hoe de verdere studies gaan verlopen. Frederieke, dank voor al je geworstel met de 
patiëntendata. Paul, veel succes met je co-schappen en dank voor je enthousiaste 
inzet. Jurjen, ik weet niet of het dankzij of ondanks jouw aanwezigheid was dat de 
shuntoperatie zo soepeltjes ging lopen.

Zonder reisgenoten was de tocht lang niet zo boeiend geweest. Gelukkig heb ik 
pieken en dalen met fantastische collega-aio’s mogen beleven. 
Lieve Bart, in de wetenschap ben je een voorbeeld voor me geweest vanwege de 
zorgvuldigheid en het doorzettingsvermogen waarmee je op zoek bent naar de 
waarheid. Meer nog heb ik genoten van onze gesprekken over heel uiteenlopende 
onderwerpen. Bedankt! Het feit dat je er op de grote dag niet bij zult kunnen zijn is 
wel een kleine wolk voor de zon. 
Lieve Annemarieke, het was een grote eer je paranimf te zijn. Ik mis mijn sportmaatje 
en hoop binnenkort in Frankfurt de liefde en literatuur weer de revue te kunnen 
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laten passeren. 
Bernadet, moleculaire vraagbaak en bondgenoot in het kippenhok, bedankt voor al 
je steun! Maria, ik denk dat je voor velen van ons een voorbeeld bent vanwege de 
bescheiden wijze waarop je je talenten tentoonspreidt. Veel geluk in en ook buiten 
de wetenschap. 
Milý Peter, vždy som sa mala radosť z Tvojho priateľského a optimistického 
vyžarovania, ktoré po Tvojom odchode z oddelenia veľmi chýba. Dúfam že príde 
deň, keď sa budeme môcť porozprávať po slovensky.
Peter (en Margreet), bedankt voor de gezelligheid op en buiten de klinische 
farmacologie. Veel plezier in Boston. En natuurlijk Els, Hiddo, Hisko, Rik, Pim, 
Daan, Nadir, Irma, Irina, Cheng, Ying, Simone, Bas en Heidrun; de diversiteit aan 
mensen en culturen maakt de klinische farmacologie tot een afdeling waar je op veel 
terreinen wijzer wordt.

Tot mijn paranimfen wil ik graag even apart het woord richten. Lieve Willemijn, 
als iemand de ups en downs van mijn promotietraject tot in de finesses kent ben 
jij het wel. De deur-dicht momenten, het organiseren van de aio-trips: de goede 
herinneringen zijn teveel om op te noemen. Ik ben heel blij jou als vriendin te hebben 
leren kennen in de afgelopen jaren! Lieve Marieke, jouw steun is al onontbeerlijk 
gebleken op veel momenten in mijn leven. Het is fantastisch dat je me ook op deze 
dag terzijde wilt staan. 
 
In de Beatrix Kinderkliniek heb ik me meteen heel welkom gevoeld dankzij een 
hele schare fijne collega’s. Nynke, Brigitte, Nienke en Han wil ik in het bijzonder 
bedanken voor hun steun en medeleven bij de laatste loodjes.

Lieve vrienden, met jullie steun heb ik een groot aantal hobbels met relatief gemak 
kunnen nemen. Lieve Monique, bedankt voor alle gesprekken en veel meer! Iris 
wil ik bedanken voor alle gezelligheid. De oranje bank staat klaar voor meer 
maandagavonden! Eelkje, Joanna, Annemarieke, Amerins, Berber en vrienden uit 
Sneek: ondanks de (wisselende) afstand blijft de band bestaan, bedankt daarvoor! 
Lieve Maaike, bedankt voor al je inspanningen tijdens mijn verhuizing. Lieve Ype, 
dankjewel voor het eindeloze geduld waarmee je weer een maaltijd voor me 
opwarmde. Heel veel geluk! 

Mijn familie vormt de solide basis van waaruit ik alles onderneem. Lieve pap, mam, 
Liuwe en oma, heel veel dank voor jullie steun in verschrikkelijk veel opzichten en 
het vertrouwen dat jullie altijd in me hebben. Dankzij jullie ben ik waar ik nu ben. 
Ik geloof niet dat je de plaats waar je wieg staat kunt uitzoeken, dus heb ik oneindig 
veel geluk gehad. 

Liever Erik, als iemand op veel verschillende manieren aan dit proefschift heeft 
bijgedragen ben jij het wel! Ik kan je voor eindeloos veel dingen bedanken. Het 
leven met jou is rijk! 








