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Het dankwoord is misschien wel één van de belangrijkste onderdelen van het proefschrift. 
Zonder de hulp van velen was dit proefschrift namelijk niet tot stand gekomen. Allereerst 
was het niet mogelijk geweest zonder alle patiënten die bereid waren mee te doen met de 
studies. Ik ben alle patiënten dan ook ontzettend dankbaar voor hun deelname. Daarnaast 
was dit proefschrift niet mogelijk geweest zonder hulp van collega’s, vrienden en familie.

Dr. R. Nijveldt, copromotor: Beste Robin, ik wil je bedanken voor de begeleiding die 
jij mij hebt gegeven. Door omstandigheden kwam jij pas halverwege in beeld als mijn 
copromotor. Ondanks jouw drukke agenda maakte jij altijd tijd voor mij vrij voor het 
nakijken van manuscripten en het opdoen van nieuwe ideeën. Hierdoor hebben wij de 
tijd dubbel en dwars in weten te halen, met als resultaat meerdere publicaties in korte 
tijd. Daarmee is dit proefschrift grotendeels tot stand gekomen dankzij jou, waarvoor 
ik jou zeer veel dank verschuldigd ben. Ik heb grote bewondering voor hoe jij kliniek 
weet te combineren met onderzoek en daarnaast ook nog tijd weet te vinden voor het 
organiseren van symposia, congressen en workshops. Helaas heb jij de overstap gemaakt 
van het VUmc naar het Radboud MC. Desondanks hoop ik dat wij ook in de toekomst 
nog veel met elkaar samen zullen werken. 

Prof. dr. A.C. van Rossum, promotor: Beste Bert, bedankt voor het in mij gestelde vertrou
wen. Myocarditis was bij aanvang een redelijk onbekend terrein en er moest nog gestart 
worden met een patiëntenstudie. Het is een ontzettend leerzame periode gebleken, die 
soms met tegenslagen gepaard ging, maar ook met interessante bevindingen en leuke 
samenwerkingen. Dank voor uw begeleiding en alles wat u mij geleerd heeft.

Prof. dr. H.W.M. Niessen, promotor: Beste Hans, veel dank voor de hartelijkheid waarmee ik 
ontvangen ben in de onderzoeksgroep van de pathologie. De vrijdagochtendbesprekingen 
van pathologie waren erg leerzaam en daarnaast ook gezellig. Bedankt voor de begeleiding. 

Graag wil ik alle leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. M.T. Nurmohamed, prof. 
dr. S. Heymans, prof. dr. S.A.J. Chamuleau, dr. R.W. Sprengers, prof. dr. A.C. van der 
Wal, en dr. M.L. Handoko, bedanken voor hun bereidheid dit proefschrift te lezen en te 
beoordelen.

Beste Aernout Beek, ik vond het ontzettend jammer toen jij halverwege mijn promotieon
derzoek naar Frankrijk emigreerde. Toen ik begon met het project was cardiale MRI voor 
mij een onbekend terrein. Hierin heb ik veel van je mogen leren. Jouw passie voor de car
diale MRI is buitengewoon aanstekelijk. Bedankt voor alles wat ik van je heb mogen leren. 

Beste Niels van Royen, ik ben jou zeer veel dank verschuldigd. Mijn eerste stappen in het 
wetenschappelijk onderzoek deed ik als student onder jouw begeleiding. Jij wist mij te 
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enthousiasmeren voor het wetenschappelijk onderzoek en gaf mij het vertrouwen om een 
promotieonderzoek te gaan doen. Ik heb ontzettend veel van je geleerd waarvoor mijn 
grote dank.

Beste Tjeerd Germans, jij hebt een belangrijke rol gespeeld bij de start van het myocarditis
project. Helaas ging jij al vrij snel richting het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Aldaar 
kruisten onze paden jaren later opnieuw toen ik daar als artsassistent ging werken. Dank 
voor de begeleiding die jij mij gegeven hebt.  

Beste Ramon van Loon, als beeldvormend cardioloog heb ik veel van jou mogen leren 
over cardiale MRI. Jouw uiteenzettingen over pathofysiologische veranderingen van het 
hart bij klep en congenitale afwijkingen waren altijd zeer verhelderend. 

Graag wil ik alle overige stafleden van de vakgroep Cardiologie in het VUmc bedanken 
voor de prettige werkomgeving waarin ik mij kan ontwikkelen. Tevens ben ik trots deel 
te mogen uitmaken van zo’n prettige, behulpzame en bovenal gezellige assistentengroep.

Daarnaast wil ik de MRI fellows bedanken die werkzaam waren gedurende mijn promo
tie tijd: Colette Saraber, Sjoerd Reinders, Pieter Dijkmans, Ellen Leusveld, Claudia Ypenburg. 
Bedankt voor jullie hulp en de gezelligheid tijdens de MRI congressen. Ook dank aan 
alle MRI laboranten voor het geduld bij de soms lange scanprotocollen en de flexibiliteit 
wanneer er ineens een scan tussendoor gepland moest worden.

Beste Mark Hofman, jouw technische ondersteuning was onmisbaar voor de T1 mapping 
studies. Hartelijk dank voor jouw hulp hierin. Beste Linde Woudstra, wij zijn ongeveer 
tegelijkertijd begonnen aan ons promotieonderzoek naar myocarditis, waarbij jij je 
richtte op het preklinisch onderzoek. Doordat er bij aanvang nog geen onderzoekslijn 
liep naar myocarditis was het in het begin nogal uitzoeken en uitproberen, maar het is 
gelukt! Dank voor de prettige samenwerking. Beste Sjoerd Heslinga, in het kader van 
de CARDAS studie hebben we samengewerkt wat geresulteerd heeft in twee artikelen. 
Bedankt voor de samenwerking en voor de waardevolle bijdragen aan de manuscripten. 
Beste Peter van de Ven, dank voor al jouw hulp bij de statistiek. Beste Alexander Hirsch, 
bedankt voor de prettige samenwerking die geresulteerd heeft in een mooi artikel. Beste 
Paul Krijnen, de brainstormsessies tijdens de pathologiebespreking op vrijdagochtend 
waren altijd erg leerzaam en bovenal gezellig. 

Graag wil ik ook het secretariaat van de cardiologie bedanken. Beste Sandra en Gaby, 
elke keer als er wat geregeld moest worden voor de studie stonden jullie voor mij klaar. 
Veel dank daarvoor. Johan Karreman, bedankt voor alle ICT hulp! Ook wil ik graag Mary 
Belderok bedanken voor alle hulp en ondersteuning.
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Dan gaat mijn grote dank uit naar alle artsonderzoekers. Het is een hele hechte en 
gezellige onderzoeksgroep en ik ben blij dat ik daar deel van heb mogen uitmaken. 
Mijn promotietijd bestond dankzij jullie uit leuke activiteiten zoals researchuitjes, 
wintersport vakanties/symposia, congressen, kerstdiners, bruiloften en verjaardagen. 
Lourens, ik mocht jou als MRI promovendus opvolgen. Jij hebt me veel geleerd over MRI 
en stond altijd voor mij klaar bij vragen. Des te leuker dat je ook weer mijn begeleider 
was in de kliniek! Ik wil alle overige onderzoekers bedanken die bij het starten van mijn 
onderzoek aanwezig waren: LiNa, Paul, Wynand, Maurits, Mischa, Sebastiaan, Monique, 
Ahmet, Ibrahim, Guus, Hendrik Jan. Bedankt dat jullie mij hebben opgenomen in jullie 
gezellige onderzoeksgroep. Verder wil ik ook de artsonderzoekers bedanken die later 
gestart zijn: Roel, Gladys, Alwin, Raquel, Rahana, Nina, Michiel Bom, Stefan Schumacher, 
Henk, Anne-Lotte, Ahmet, Marthe, Arno, Mark, Pepijn, Pien. Dank voor de gezellig tijd. 
Veel succes met het afronden van jullie promotie!

In het bijzonder wil ik mijn kamergenoten bedanken: Alwin, Raquel en Rahana. Met de 
subtropische temperaturen in de kamer (wie zat er toch steeds aan die thermostaat?), de 
zwoele hits van Vengaboys op de achtergrond en de ontspannen sfeer die er hing, waande 
ik mij elke dag weer op een tropisch eiland. Mocht overwerken noodzakelijk zijn dan 
was dat geen straf. Dit betekende namelijk dat er pizza’s besteld werden met als side
dish een overheerlijk kaneelbrood met een soort vanille dipsaus (Raq, ik weet nog steeds 
niet precies wat het is...). Bij afwijzingen van artikelen werd er collectief gerouwd en bij 
acceptaties werden de manuscripten tijdens een rituele ceremonie op de muur geplakt 
(wat later ook door andere kamers is overgenomen). We konden aan de ene kant sparren 
over onderzoek wat leidde tot nieuwe ideeën, en aan de andere kant ontzettend lachen 
om van alles en nog wat. Elke dag ging ik met plezier naar mijn werk. Bedankt voor de 
ontzettend leuke tijd!   

Dan mijn paranimfen: Bart-Jan en Stanley. Met jullie naast mij om mij door de promotie 
heen te trekken kan het niet meer fout gaan! Wij zijn al vrienden van jongs af aan en heb
ben veel samen meegemaakt. Het is dan ook een eer om jullie naast mij te hebben tijdens 
dit bijzondere moment.

Het leven is zoveel leuker door al mijn vrienden om mij heen! De weekendjes weg, de 
feestjes, de ‘mannenavonden’, en de bruiloften die nu in rap tempo volgen (met dus 
ook fantastische vrijgezellenfeesten). Door de onregelmatige diensten is het soms wat 
puzzelen om data te vinden dat ik ook mee kan. Dank voor jullie begrip daarin. Ik ben 
ontzettend blij met jullie!
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Dan mijn lieve broer en zussen: Matthijs, Giske en Jolien. Jongste zijn in het gezin heeft 
zo zijn voordelen. De huisregels waren een stuk soepeler tegen de tijd dat ik puberde en 
ik kon altijd hulp inschakelen van mijn grote broer en zussen. Aan de andere kant legden 
jullie de lat behoorlijk hoog voor mij. Jullie hebben mij laten zien hoe je het uiterste uit 
jezelf kunt halen. Ik ben trots dat jullie mijn broer en zussen zijn! De afgelopen jaren is 
onze familie uitgebreid met Esmee en Jesse. Lief nichtje en neefje, ik kijk uit naar alle 
leuke momenten samen met jullie!

Lieve pap en mam, bedankt voor de onvoorwaardelijke liefde en steun die jullie mij 
hebben gegeven. Het waren niet altijd makkelijke tijden, maar hierdoor is onze band 
alleen maar sterker geworden. Mam, ik heb grote bewondering hoe jij altijd voor iedereen 
klaarstaat. Pap, jouw drift naar avontuur is erg aanstekelijk. Op de bonnefooi door Zuid
Europa met de vouwwagen, ik kijk met veel plezier terug naar onze vakanties met het 
gezin. Hoe jullie nu genieten van het leven, met de frequente weekendjes weg samen en 
het oppassen op de kleinkinderen, maakt mij heel gelukkig. 

Wat resteert is mijn lieve Lotte. Vrij snel na het starten van mijn onderzoek kregen wij 
een relatie, en wat ben ik daar ontzettend blij mee! Wij hebben een geweldige tijd samen 
en een paar hele mooie reizen achter de rug. Het afgelopen jaar was een drukke periode 
waarbij vele avonden en weekenden besteed werden aan mijn onderzoek. Jij gaf mij deze 
ruimte zodat ik mij kon ontwikkelen. Aan de andere kant gaf jij mij ook afleiding van 
werk wanneer dat nodig was. Dank voor jouw liefde en steun. Op naar een toekomst 
samen met nieuwe uitdagingen en avonturen! Ik hou van je!




