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HET IS AF! Ik zal eerlijk bekennen dat ik niet snel iemand zal aanraden om in een functie

met veel klinische taken een promotietraject te doorlopen. Eigenlijk zijn de afgelopen

jaren een continue logistieke uitdaging geweest waar mijn hoofd (vooral ’s nachts)

regelmatig van overliep. Maar toch is het gelukt en dat komt vooral door de enorme 

steun en hulp die ik van veel mensen heb mogen ontvangen.

Allereest mijn promotor, Prof. dr. A.P. Bos. Beste Bert, ik weet nog heel goed dat ik als 

medisch studentje altijd erg onder de indruk (eerlijk gezegd zelfs wel een beetje bang) van

je was. Jij was altijd degene die tijdens de ochtendoverdrachten in Groningen doorvroeg,

kritische vragen stelde en niet snel tevreden was met vage redeneringen zonder een

goede pathofysiologische onderbouwing. Die angst bleek totaal onterecht. Kritisch ben 

je, maar op een hele prettige manier. Wij hebben regelmatig stevige discussies gehad

over de inhoud van de experimenten en de manuscripten, maar ik heb ervaren dat

als de fundamenten van de argumenten maar stevig genoeg waren, de plannen altijd

doorgingen. Ik heb het enorm gewaardeerd dat ik de vrijheid heb gekregen om in grote

mate fundamenteel onderzoek te doen.

Mijn co-promotor, dr. R. Lutter. Beste René, zonder jou waren het nooit zulke mooie 

stukken geworden. Jouw enorme achtergrondkennis hebben mij ontzettend geholpen

bij het interpreteren van de resultaten en vooral ook bij het schrijven van de discussies. 

Maar vooral je enthousiasme en het feit dat je bij jou altijd kan binnenvallen om te

overleggen (al zijn de stapels op je tafel nog zo hoog), waardeer ik enorm. Er zijn nog

genoeg ideeën om nog jaren verder te kunnen met het onderzoek en ik hoop dat wij

blijven samenwerken.

En co-promotor nr 2, dr. J.B.M. van Woensel. Beste Job, ik denk dat ik niemand ken met 

zoveel oog voor detail, eeuwig optimisme en energie. Dat voelt heel goed als het weer 

eens tegenzat (als bijvoorbeeld een stuk weer eens was afgewezen). Ik vind dat wij een

hele mooie onderzoekslijn hebben opgezet met veel potentie voor een langdurig vervolg.

Prof. dr. M.J. Schultz, Prof. dr. A.J. van Vught, Prof. dr. W.M.C. van Aalderen, Prof. dr. P.J.

Sterk, Prof. dr. H. van Goor en Prof. dr. J.B. van Goudoever wil ik hartelijk bedanken voor

de bereidheid om zitting te nemen in de promotiecommissie.

En dan alle mensen die mij zo hebben geholpen met alle praktische zaken.

Allereerst Prof. dr. B. Lachmann. U liet weer iemand uit Amsterdam binnen in een 

goed geoliede, Rotterdamse machine. U koppelde mij aan Jack Haitsma en Stefan 

Krabbendam. Een illuster duo met enorme capaciteiten. Onder grote hilariteit (mijn

prepareerkwaliteiten werden niet echt bepaald hoog geschat en “zou ze zwanger zijn of
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te vaak naar de chinees zijn geweest?”) verliepen de experimenten vrijwel probleemloos.

Toen ik dacht dat er echt niemand anders zou bestaan die zo snel kon preparen, kwam 

Patricia. Echt een logistiek wonder. Uitermate georganiseerd, professioneel en bovenal

erg aardig. Jij zorgde ervoor dat wanneer ik een onderzoeksblok had in het rooster, ik

alle dierexperimenten ook daadwerkelijk in die tijd kon afronden. Ik mis echt de weekjes 

bij jou op het lab. En dan nog Laraine: dank voor alle hulp bij het “english editen” van de 

manuscripten.

Met epjes BAL materiaal en stukjes long in een grote bak met droogijs reed ik na een

onderzoeksperiode in Rotterdam weer naar Amsterdam om daar alles in de -80 vriezer

over te hevelen. En wanneer een volgend onderzoeksblok zich aandiende in het rooster 

kon ik weer plannen met Barbara en Tamara. Jullie hebben mij ontzettend geholpen met

alle elisa’s en de magische luminex (uitvinding van de eeuw voor iemand met weinig tijd:

1 dag pipetteren en aan het einde van de dag een enorme hoeveelheid inflammatoire

mediatoren bepaald). En hetzelfde geldt voor Marianne (mijn allereerste elisa heb ik

onder jouw supervisie verricht), Mieke (en maar wachten totdat de monsters waren 

gedroogd….. ruim 3 dagen) en Annemieke. Stiekem hoop ik dat ik nog regelmatig bij 

jullie aan de labtafel mag staan vanwege de uitstekende sfeer bij jullie op het lab.

Met de longstukjes kwam ik bij de pathologie terecht en wel bij Chris van der Loos.

Wat was ik trots dat ik mijn eigen plekje kreeg in de koelkast (zelfs nadat ik het had

gepresteerd om een bakje met een grote hoeveelheid primaire antistoffen over mij heen 

te trekken). Wat jij allemaal met immunohistochemie en spectral imaging voor elkaar 

krijgt, is bijna toveren. Ook hier was plannen weer het codewoord maar jij wist altijd een

gaatje in jouw agenda te maken als ik tijd had voor de kleuringen.

Hetzelfde geldt voor Prof. dr. S. Florquin. Beste Sandrine, jij kon altijd op hele korte termijn

tijd voor mij vrij maken om achter de microscoop de lung injury scores te beoordelen. Jij 

hebt mij laten zien dat pathologie een veel leuker vak is dan ik had gedacht.

Het RAAS systeem breidde zich uit en zo werd in Groningen van Angiotensine-(1-7) 

een cirkel gemaakt (met verbazingwekkende eigenschappen) door de groep van Gert

Moll. Gert, het was wel heel toevallig dat je Han tegenkwam op een congres en dat 

mijn onderzoek ter sprake kwam. Nadat eerst onze terughoudendheid moest worden

overwonnen, zijn wij met de experimenten van start gegaan met fantastische resultaten

tot gevolg. Ik vind dat deze experimenten het mooiste deel van het boekje vormen. En 

hiermee is het ook nog lang niet afgelopen. Er zijn nog plannen genoeg en hopelijk 

kunnen wij die ook realiseren.
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De kleuringen van ACE2 zijn op het lab van prof. dr. H. van Goor uitgevoerd. Beste Harry,

jouw timing om even met mij te bellen om te overleggen over het stuk zijn echt uniek: of

ik stond met een volle boodschappenkar in de Albert Heijn, of ik had 6 stoeiende kinderen 

thuis in de kamer; er was altijd wel wat. Maar het overleg kon wel altijd plaatsvinden. De 

directe bereidwilligheid om te helpen met het stuk heb ik enorm gewaardeerd. Zo ook de

hulp van Jelena. Binnen no-time had ik de coupes gekleurd en wel weer terug. Tot nu toe

hebben wij steeds via de mail met elkaar contact, maar wie weet ontmoeten wij elkaar 

ook eens in het echt.

Beste Mia, heel erg bedankt voor het bepalen van de ACE genotypes bij alle RS patiënten.

Beste Chris, jij bent vooral in de laatste fase van het onderzoek erg betrokken geweest. 

Op de een of andere manier wist ik je altijd te storen tijdens jouw pauzes, maar dat gaat

de laatste tijd beter! Ontzettend bedankt voor het maken van de figuren en ook het lay-

outen van het boekje.

En dan onze “longengroep”: Reinout, Elske en Martijn. Altijd is het gelukt om van iedere

patiënt die mee wilde doen met het onderzoek op alle dagen de BAL uit te voeren. Dat 

komt vooral door het feit dat wij zo betrokken zijn bij elkaars onderzoek.

En dan de mensen langs de zijlijn die niet direct betrokken zijn geweest bij het onderzoek

zelf maar mij wel door de jaren heen zo hebben gesteund.

Allereerst natuurlijk mijn kamergenoten: Vincent (buum), Sybille en (ex-kamergenoot) 

Jacques. Ik denk dat Bert het helemaal niet erg vindt dat het niet vaak voorkomt dat 

wij met zijn allen op de kamer zitten. Dan zou er wel heel vaak op de muur worden

gebonkt (schijnbaar zijn wij iets te luidruchtig…). De gezelligheid op de kamer zorgde

er wel voor dat ik daar geen letter op papier (cq beeldscherm) kreeg en dat het echte

schrijfwerk vooral thuis moest gebeuren, maar dat was (en is nog steeds) onmisbaar voor

het werkplezier. Ik vind dat wij met zijn allen (mijn kamergenoten, Bert, Job, Hennie,

Carole, Minke en Sander) een heel hecht team vormen. En daar horen de ex-teamleden 

Peter, Henny, Wendy, Daniel, Ginette, Natascha, Emiel, Rutger, Lucan en Heleen ook

zeker bij. Wij staan altijd voor elkaar klaar en zijn altijd bereid om voor elkaar in te vallen 

daar waar nodig. 

Het team bestaat natuurlijk niet alleen uit dokters. De verpleging (het zijn er teveel 

om allemaal bij naam te noemen), Cor en Carlos en het secretariaat (Sonja, Mary en

Antoinette) zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Mijn werkplezier wordt voor meer dan

90% bepaald door de goede sfeer op de afdeling! Jullie belangstelling en hulp met de 

BALs tijdens het RS-seizoen waren en zijn geweldig.
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En dan mijn twee paranimfen. Hennie, jij was mijn mentor tijdens mijn fellowship en ook

nu als paranimf is het toch weer een beetje een mentorfunctie die je vervult. Ondanks 

het feit dat ik al een tijdje klaar ben met de opleiding, heb ik nog steeds het gevoel dat ik

bij jou terecht kan met vragen en “problemen”. Het is een beetje een traditie geworden 

om samen op congres te gaan waarbij het steeds weer een verassing is welk interieur wij 

nu weer aantreffen (het koeiendesign in Denver was voor mij toch echt de grote topper).

Ik hoop dat er nog heel wat congressen gaan volgen.

En dan mijn tweede paranimf: Natalie. Vanaf ons 10e al de beste vriendinnen en het

wordt alleen maar hechter. Dank voor je onvoorwaardelijke vriendschap. Het voelt heel 

bijzonder dat jij mijn paranimf wilt zijn. Wij hebben het wel heel erg getroffen dat onze 

mannen en kinderen het ook zo goed met elkaar (en met ons) kunnen vinden zodat er

nog heel wat weekendjes, vakanties en vooral wedstrijden (huidige stand dd oktober

2011: M 95 H 88 N 82 R 90) kunnen volgen!

Jolanda. Samen met Hans en jullie gezin, zijn jullie onmisbaar voor ons geworden. Jouw 

flexibiliteit en het feit dat jij zo gek bent op onze kinderen (en de kinderen op jou) maken

dat het bij ons thuis zo goed draait.

Jan en Riet (en ik kijk even met een warme blik naar boven naar Henk die voor zo’n 

fantastische zoon heeft gezorgd). Het is heerlijk om zo’n hechte schoonfamilie te hebben 

waarin jullie het centrum zijn door alle familieweekenden te organiseren. En het is nogal 

een grote schoonfamilie: Ineke, André, Marit, Stef, Hinnie, Gerard, Tialda, Hein, Jikke, 

Siem, Liedeke, Charlie, Ilse, Oscar, Anneke, Roald, Rosa en Gijs. 

En fansels heit en mem. Sûnder jim hie ik beide stúdzjes net dwaan kinnen en wie dit

boekje nea ferskynd. By jim mocht ik altyd hearlik op de bank hingje (wat ik noch altyd

it leafste doch) en waard der ûnderwilens geweldich foar my soarge. Ik fyn it fantastysk

dat jim einlik lekker genietsje kinne fan de camper en tusken de reizen troch sa belutsen

binne by ús húshâlding/gesin. Jan en Ana: Es una lastima que vivan tan lejos y que por

esto no nos podamos ver tan seguido como quisiera. Pero bien me puedo imaginar que

elijan por España en lugar de esta Holanda fría y gris.

Lieve Eva, Ruben en Thomas. Jullie hebben niet veel meegekregen van het hele

promotietraject. Dat blijkt nu ook weer duidelijk. Jullie hebben nauwelijks interesse voor 

het boekje maar zijn vooral bezig met het feit of er wel taart zal zijn na de promotie en of

er lekker (en vooral wel genoeg) eten zal zijn tijdens het feest. Wat is het heerlijk om jullie 

om mij heen te hebben! De woensdag is en blijft dan ook de mooiste door de weekse

dag!
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En dan tenslotte Han. Ik weet dat jij wel graag een lofgedicht van elf verzen had willen

hebben. En dat heb je ook absoluut verdiend, alleen ….. ik kan niet dichten. Dus hierbij

een tweeregelig rijm (welke jou waarschijnlijk bekend zal voorkomen, maar uit de grond

van mijn hart komt):

Lieve Han, ik hou

enorm veel van jou.
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