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Het afronden van dit proefschrift voelt als het thuiskomen van een lange reis, waarbij de reis 
er-naar-toe minstens net zo spannend was als het doel van de reis zelf. Soms wat tegenvallers, 
maar ruimschoots gecompenseerd met mooie en vaak onverwachte momenten. En net als een 
reis zijn het vooral de mensen, die je tegenkomt en waarmee je samenreist, die het bijzonder 
maken. Alhoewel het onmogelijk is iedereen te bedanken, wilde ik enkelen toch graag noemen.

Walter Paulus. Ik vond het een eer om met u te werken. Van u heb ik geleerd hoe resultaten tot 
een ‘sexy boodschap’ te smeden, een vaardigheid die me altijd van pas zal komen. Als praktise-
rend cardioloog én wetenschapper bent u voor mij een belangrijk rolmodel. Ik hoop dat u nog 
voor een lange tijd mijn wetenschappelijk mentor zult zijn.

Anton Vonk Noordegraaf. Jij spoorde me als eerste aan om onderzoek te gaan doen. Ik heb 
dit vertrouwen en de vrijheid die je me hierbij gaf voor eigen ideeën altijd zeer gewaardeerd. 
Ondanks je meer dan overvolle agenda wist je altijd tijd te maken als dat nodig was, desnoods 
bij je thuis. 

Nico Westerhof. Als mijn onofficiële promoter heb jij je vooral in de tweede helft van het pro-
ject met me bemoeid. Je was een belangrijke bewaker van de tijd, en ik mis onze discussies over 
hemodynamica.  Dat pakken we in de toekomst weer op.

Willem van der Laarse. Als mijn onofficiële co-promotor heb je me vooral in het begin van het 
project op weg geholpen, toen ik me soms wat verloren voelde in het lab. Je was vooral tijdens bij 
het schrijven van het eerste artikel mijn belangrijkste aanspreekpunt en mede daardoor is het tot 
een goed einde gekomen. Je (droge) gevoel voor humor zal ik niet vergeten.

Piet Postmus. Als promotor van Frances was u alleen indirect betrokken bij mijn project. Ik 
heb me altijd verwonderd hoe u, zonder dat het nu uw specifieke vakgebied was, altijd de juiste 
opmerking wist te maken.  

Robert Naeije. We hebben elkaar regelmatig gesproken tijdens verscheidene congresbezoeken 
of in één van de ‘Amsterdam-Brussel’ bijeenkomsten. Ik heb altijd met bewondering en plezier 
geluisterd naar uw kennis van de fysiologie van de pulmonale circulatie, maar ik heb u in deze 
periode ook persoonlijk mogen leren kennen. Altijd kritisch en scherp en altijd heel vriendelijk. 
Ik kijk nu al uit naar de volgende discussie.

Dirk Duncker, Hanno Tan, Bert van Rossum, Hans Niessen, Anco Boonstra, hartelijk dank dat 
jullie deel wilden nemen in de promotiecommissie. Op heel verschillende manieren zijn jullie 
zijdelings betrokken geweest met mijn project, en na (een hopelijk flitsende)  verdediging “zie ik 
het oordeel tegemoet van de promotiecommissie … die zal beslissen of mij de graag Doctor zal 
worden verleend”.

Regis Lamberts en Yeun Ying Wong. Ik was heel blij dat jullie zo enthousiast reageerden toen 
ik jullie als paranimf vroeg. Regis, ik vind dat je een moedige stap maakt en wens je daarmee 
alle succes. Ik hoop dat we elkaar blijven spreken / zien, ondanks de afstand. Yeun Ying, je hebt 
een moeilijk project, maar je slaat je er wel doorheen. Ik vond ook onze gezamelijke spreekuur 
avonden op de Kruispost altijd erg gezellig.
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Ingrid Schalij. Je was mijn extra paar (gouden) handen op het lab, en zonder jou had ik nooit 
de bergen werk kunnen verzetten. In vind het indrukwekkend hoe jij je hebt ontwikkeld tot 
de super-analist die je nu bent. Ik ken niemand die zoveel verschillende aspecten van in vivo 
onderzoek beheerst. Ik weet dat ik altijd veel van je vroeg, maar zie dat (achteraf) maar als een 
teken van heel veel vertrouwen van mij in jouw kunnen en kunde. Blijf groeien.

Melanie van der Heijden en Charissa van den Brom. Jullie waren alle vier de jaren mijn trouwe 
kamergenootjes. Daardoor was het op de kamer altijd gezellig, en werd ik altijd goed voorzien 
van thee en andere versnaperingen. Ik ben blij dat het altijd zo goed heeft geklikt, en beschouw 
jullie meer als vrienden dan naaste collega’s. We zijn nu ieder een andere weg opgeslagen, maar 
ik weet zeker dat onze wegen blijven kruizen.

Mijn mede AIO’s / (ex-)collega’s of de Fysiologie (Kak Khee, Cora, Ronald, Wineke, Jacqueline, 
Lynda, Robert, Coen, Ed, Nahza, Viola, Loek, Sander, Sabine, Paul, Amanda, Everaldo, Esther, 
Jurjan, Christien, Lonneke, Sylvia, Dorien, Nicky, Caro-Lynn) en de Longziekten (Gerrina, 
Koen, Nabil, Taco, Gert-Jan, Bart, Marieke, Heleen, Herman, Jan-Willem, Serge, Jasmijn). Het 
was heerlijk om deel te zijn van zo’n grote groep diverse, maar altijd gezellige mensen. Ik heb me 
daarom altijd thuisgevoeld op de Fysiologie en de Longziekten. Ik kijk nog regelmatig naar het 
afscheidskaartje en denk dan terug aan de vele leuke uitstapjes. Succes met jullie projecten. Ver-
der wil ik ook al het ondersteunend personeel bedanken (Aimée, Hans, Anny, Duncan, Andreas, 
Chris, en de jongens van de werkplaats), jullie hebben mijn leven een stuk simpeler gemaakt.

Jolanda van der Velden, Cor Allaart, Klaas Kramer, René Musters, Dop Simonides, Christa 
Boer, Max Hardziyenka, Abdel Sebkhi, René Remie, Katrien Grünberg, Glenn Harrison, Piet 
Borgdorff, Anne Brumagim, Heather Michelau, Mark de Reus. Op een of andere manier zijn jul-
lie betrokken beweest bij één of meerdere deelprojecten. Hartelijk dank voor jullie meedenken.

Joris van Ballegoij, Chris Happé, Olga Bouwman. Ik heb altijd geluk gehad om met gemoti-
veerde studenten te hebben gewerkt. Succes met de verdere studie, ik heb alle vertrouwen in 
jullie. 

Alle leden van de PH-werkgroep. Om de twee weken kwamen we samen om interdisciplinair 
nieuwe ideeën en resultaten te bespreken. Ik heb hier altijd veel geleerd, en vooral de dialoog 
met mensen met een andere achtergrond als de mijne heb ik altijd als zeer waardevol gevonden. 
Bedankt voor de discussies.

Erwin van Geldrop, Carla Prins, en de rest van het team voor kleine proefdieren op het UPC. 
Jullie hebben in de vier jaar vele verhuizingen, reorganisaties en virussen moeten doorstaan, 
maar desondanks heb ik daar altijd goed en met veel plezier gewerkt. Ik hoop dat jullie voorlopig 
even gevrijwaard blijven van gebeurtenissen, zodat er weer even rust in de tent zal komen.

Gerard van den Bos en Peter Peters. Jullie zijn voor mij belangrijke inspirators geweest. Gerard, 
jij hebt me enthousiast gemaakt voor de fysiologie en verder hebben we lange gesprekken gehad 
super-specialisten vs. generalisten in de geneeskunde. Je brownies zijn legendarisch. Peter, dank-
zij jou weer ik hoe passie voor de wetenschap eruit ziet, en door jou ben ik geïnteresseerd geraakt 
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in onderzoek. Ik heb je daarom altijd laten weten hoe mijn vorderingen waren, waar je altijd even 
geïntereseerd naar luisterde en met wijze raad voorzag.

Mijn studievrienden van het eerste uur: Tji-Joong Gan, Astrid van der Velden, Thomas Caljé en 
Anne Karine Wilbrink. Hard studeren en daarna hard lol hebben. Dankzij jullie was de studietijd 
altijd leuk. Eén al gepromoveerd, één binnenkort en twee huisartsen in spé. We houden contact. 

Joseph, Lidija, Hannah, Pim en Florence de Man. Altijd geïnteresserd, en jullie voelen als mijn 
tweede familie. Ik vind het leuk om binnenkort ook echt familie te zijn.

Lieve papa en mama, Guy en Lydia, Kim en Justijn. Mama en papa, jullie zijn mijn basis. Ook 
al begrijpen jullie misschien niet helemaal waarom ik het onderzoek in ben gegaan, door jullie 
onvoorwaardelijke steun, vertrouwen en liefde, heb ik het gevoel dat het altijd wel goedkomt. 
Guy en Kim, lieve broer en zus, zo anders en toch zo hetzelde. Jullie zijn mijn beste maatjes. Ook 
al zie ik jullie niet zo vaak als ik zou willen, onze familie-weekendjes of losse bezoeken met Lydia 
en Justijn en jullie lieve kinderen, ervaar ik altijd een feest.

Lieve Frances, er zijn eigenlijk geen woorden voor wat jij voor mij betekent. Je bent er voor me, 
door dik en dun, in goede en in slechte tijden, en je accepteert me in hoe ik ben. Ik ben trots op 
wat we nu al samen bereikt hebben. Je bent nu even ver weg, maar in mijn hart ben je altijd bij 
me. Met jou wil ik de volgende reis maken die nog een levenlang mag duren. Ik hou van je.

Louis Handoko
April 2010
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- Handoko ML, de Man FS, van Ballegoij JJM, Schalij I, Postmus PE, van der Velden J, Wester-
hof N, Paulus WJ, Vonk-Noordegraaf A. Cardioselective beta-blocker therapy improves 
survival and cardiac function in experimental pulmonary hypertension. Circulation 2010; 
under revision.

- de Man FS, van Hees HWH, Handoko ML, Niessen HW, Schalij I, Postmus PE, Westerhof N, 
Stienen GJM, van der Laarse WJ, Vonk-Noordegraaf A, Ottenheijm CAC. Diaphragm muscle 
weakness in pulmonary arterial hypertension. Am J Resp Crit Care Med 2010; under revision.

- Handoko ML, de Man FS, Allaart CP, Paulus WJ, Westerhof N, Vonk-Noordegraaf A. Perspec-
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- Wong YY, Handoko ML, Mouchaers KT, de Man FS, Vonk-Noordegraaf A, van der Laarse 
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cardiomyocytes. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2010;298:H1190-H1197.

- Handoko ML, Lamberts RR, Redout EM, de Man FS, Boer C, Simonides WS, Paulus WJ, 
Westerhof N, Allaart CP, Vonk-Noordegraaf A. Right ventricular pacing improves right heart 
function in experimental pulmonary arterial hypertension: a study in the isolated heart. Am J 
Physiol Heart Circ Physiol 2009;297:H1752-H1759.

- de Man FS, Handoko ML, Groepenhoff H, van ‘t Hul AJ, Abbink J, Koppers RJ, Grotjohan 
HP, Twisk JW, Bogaard HJ, Boonstra A, Postmus PE, Westerhof N, van der Laarse WJ, Vonk-
Noordegraaf A. Effects of exercise training in patients with idiopathic pulmonary arterial 
hypertension. Eur Respir J 2009;34:669-675.

- Handoko ML, de Man FS, Happé CM, Schalij I, Musters RJ, Westerhof N, Postmus PE, Paulus 
WJ, van der Laarse WJ, Vonk-Noordegraaf A. Opposite effects of training in rats with stable 
and progressive pulmonary hypertension. Circulation 2009;120:42-49.

- van Heerebeek L, Hamdani N, Handoko ML, Falcao-Pires I, Musters RJ, Kupreishvili K, 
Ijsselmuiden AJ, Schalkwijk CG, Bronzwaer JG, Diamant M, Borbély A, van der Velden J, 
Stienen GJ, Laarman GJ, Niessen HW, Paulus WJ. Diastolic stiffness of the failing diabetic 
heart: importance of fibrosis, advanced glycation end products, and myocyte resting tension. 
Circulation 2008;117:43-51.

- Handoko ML, Schalij I, Kramer K, Sebkhi A, Postmus PE, van der Laarse WJ, Paulus WJ, 
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Arch 2008;455:951-959.

- Paulus WJ, Tschöpe C, Sanderson JE, Rusconi C, Flachskampf FA, Rademakers FE, Marino P, 
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S, Pezzali N, Pieske B, Dickstein K, Fraser AG, Brutsaert DL. How to diagnose diastolic heart 
failure: a consensus statement on the diagnosis of heart failure with normal left ventricular 
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- Second prize Young Physiologist Award 2009, at the annual meeting of the Dutch Physi-
ological Society, Papendal.

- Poster Award 2009, at the 5th annual LVM & ICaR-VU joint scientific meeting, Amstelveen.
- François Brenot Award 2008 (most promising young investigator in pulmonary vascular 

science: Euro 1000), at the 18th annual meeting of the European Respiratory Society, Berlin.
- Benelux Young Investigator Award 2008 (Euro 1500), at the 1st Pulmonary Vascular Update 

Conference, Amsterdam.
- Mosaic (‘Mozaïek’) Scholarship 2005 (personal grant for a 4-year period of doctorial re-

search: Euro 180,000) from the Netherlands Organization of Scientific Research (NWO).
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Martin Louis Handoko was born on 22 June 1980 in 
Amsterdam, The Netherlands, and grew up in Uithoorn 
(a small city south of Amsterdam). In 1998 he completed 
secondary school with honors at the ‘Alkwin Kollege’ in 
Uithoorn. Subsequently, he started with the study ‘Aero-
space Engineering’ at the Delft University of Technol-
ogy. After one year, completing his first-year examination 
(‘propedeuse’) with honors, he started medical school at 
the VU University Medical Center Amsterdam (VUmc). 
During his study period, he was a board member of the 
medical faculty student organization (‘MFVU’) and 

member of the national medical student association (‘KNMG studentenplatform’). Furthermore, 
he was student-assistant at the Department of Physiology, and selected for the ‘VUmc Honors 
Program’, which triggered his interest for medical research. In 2006, he graduated from medical 
school with honors.

Subsequently, he started with his PhD-research on ‘Right heart failure in pulmonary arterial 
hypertension’, at the Departments of Physiology and Pulmonology, VUmc / Institute for Cardio-
vascular Research (ICaR), under the supervision of prof.dr. W.J. Paulus and dr. A.Vonk Noorde-
graaf.  During his PhD-research period, he was member of the ICaR educational committee, and 
selected for ‘the National Think Tank’ (De Nationale Denktank), to find smart and out-of-the-
box solutions to modernize the Dutch education system. He also worked at the ‘Cross Aid Post’ 
(Kruispost), providing medical care to patients who are uninsured and have no residence permit. 
For his PhD-work, he received several award, including a personal grant for a 4-year period 
of doctoral research (‘Mozaïek beurs’) by the Netherlands Organization of Scientific Research 
(NWO), and the prestigious François Brenot Award by the European Respiratory Society, for 
“most promising young investigator in pulmonary vascular science”. 

Since February 2010, he started his Cardiology residency at the St. Lucas Andreas Hospital Am-
sterdam / VUmc. Louis is engaged to Frances de Man, whom he will marry in September this year.
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