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dankwoord

Het doen van wetenschappelijk onderzoek heeft mij tot een betere dokter gemaakt. 
Ik dank allen die mij direct of indirect hiertoe hebben aangezet.

Prof. Ince, beste Can, zeer gewaardeerde promotor. De voltooiing van dit proef-
schrift heeft lang op zich laten wachten. In jouw beleving was het al lang klaar, maar 
mijn twijfels en de vele beren die ik op het wetenschappelijke pad zag maken dat het 
niet eerder mogelijk was; “tis niet anders”. Dankzij jou is mijn onderzoek toch een 
compleet en afgerond verhaal geworden. Ik prijs me gelukkig dat wij elkaar al zo 
lang kennen, en dat ik van heel dichtbij heb mogen meemaken hoe jij het begrip “mi-
crocirculatie” vanuit basaal wetenschappelijk onderzoek in het klinisch denken heb 
ingebracht. Door jou maakte ik al vroeg kennis met “de grote jongens” in de weten-
schappelijke IC-wereld, en met belangrijke spelers in de ontwikkeling van alterna-
tieven voor bloed. Round-table conferenties, de “praatjes” op grote IC-symposia, de 
meetings met collega-onderzoekers in Duitsland, Frankrijk, België en Canada. Jij 
maakte dit voor mij mogelijk en deze spin-off van het wetenschappelijk onderzoek is 
voor mij een onmisbare ervaring. Ik weet als geen ander hoe jij wordt gewaardeerd 
op alle continenten; voor echte fenomenen is Nederland te klein. Naast je weten-
schappelijk enthousiasme waardeer ik bijzonder jullie (Jannet hoort daar gewoon 
bij) oprecht menselijke en sociale betrokkenheid. Ik dank je voor het eindeloze ver-
trouwen en hoop dat we nog lang jonge onderzoekers kunnen enthousiasmeren om 
het belang van de microcirculatie verder te ontwikkelen. Op een lange vriendschap.

Ik dank mijn copromotores.
Dr. Bezemer, beste Rick. Toen het vuurtje bijna uit was, was jij daar. Met een enorme 
werklust en kennis van zaken heb jij je met de laatste fase van mijn proefschrift be-
moeid. Zonder jou was dit boekje er niet gekomen. Ik vind het een eer dat je mijn 
copromotor bent.
Dr. van Dongen, beste Eric. Oprechte waardering voor de manier waarop jij de kar 
die “opleiding” heet en alles wat daarbij komt kijken in ons St. Antonius ziekenhuis 
vorm geeft. Wetenschap staat hoog in jouw vaandel en ik ben daarom vereerd, niet 
alleen dat we maten zijn, maar ook dat je mijn copromotor wil zijn.

Ik dank mijn onderzoekmaatjes van het eerste uur.
Dr. Sinaasappel, beste Michiel. We zijn elkaar uit het oog verloren, maar jij bent heel 
belangrijk geweest voor dit proefschrift. Samen hebben wij lang geleden in het AMC 
een groot proefdierenlab voor de afdeling anesthesiologie vorm gegeven. Zonder 
jouw kennis en ideeën over de palladium-porfyrine fosforescentie techniek waren de 
in dit proefschrift beschreven experimenten niet mogelijk geweest.
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Drs. Siegemund, beste Martin. Nu jij nog. Promoveren is een eitje; kaftje erom en ..... . 
De titel ben je al waard, daar twijfelt niemand aan, en het geeft een enorme voldoen-
ing kan ik je verzekeren. Onze gezamenlijke “grote varkens” experimenten gaf ons 
als anesthesiologen een uniek kijkje in de black box. Ik weet zeker dat dit nog steeds 
van belang is voor onze kijk op de behandeling van patiënten op de IC en op de OK. 
Voor jou dan alleen in Zwitserland. Op jouw promotie.

Dr. Burhop, dear Ken. I would like to thank you for your endless support to my ex-
periments. You have shown me that it’s possible to be head of a scientific division 
within a big money making company and at the same time a real scientist. I hope you 
will ultimately succeed in developing a clinical applicable HBOC. Your ‘pig ties’ 
were marvelous.

Dank aan de biotechnische ondersteuning. Marloes, John en Cees. Jullie enthousi-
asme, humor en volhardendheid ook als experimenten eigenlijk onmogelijk waren, 
zijn van wezenlijk belang geweest voor de kwaliteit van de experimenten. Dank 
daarvoor.

Ik dank de overige leden van de promotiecommissie, Prof. Aarts, Prof. van Bavel, Prof. 
de Mol, Prof. Schultz, Prof. Verhoeven, en Prof. Groeneveld. Dank voor het plaatsne-
men in mijn promotiecommissie. Prof. Groeneveld, beste Johan. Mijn oprechte dank 
aan jou voor een luisterend oor in voor mij wetenschappelijk moeilijke momenten.

Ik dank mijn wetenschappelijk geweten.
Vivian Oei, Jozef Odoom, Mohan Kedaria, Cor Kalkman, Peter Houweling, Willem 
van den Wijngaart, Eric van Dongen en Leo Bras. Jullie interesse in mij en de weten-
schap hebben altijd een onrustig gevoel veroorzaakt; ik zou het eigenlijk niet kunnen 
maken om niet te promoveren. Die last valt van mij af, maar toch oprechte dank.

Willem Prins, beste Willem. Het spijt me dat je opnieuw een pak moet aanschaffen.

Ik dank mijn paranimfen.
Ronald van der Ende, oude maat. Jouw vertrouwen dat ik ooit zou promoveren was 
groot, gezien een visitekaartje dat jij in mijn tijd in het Diakonessenhuis liet maken 
met de titel PhD voor mijn naam. Wetenschap is echter niet jouw ding, maar met 
verstand van lekker eten en het organiseren van een feestje ben je niet te overtreffen. 
Dank dat je mijn paranimf wil zijn.
Vincent, lieve broer. Ik vind het geweldig dat je bij de verdediging naast me staat. 
Ik hoop dat het in Finland jou ook is gegund om te promoveren, en dat dit voor jou 
een generale is.
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Ik dank de vele kunstenaars en muzikanten, die mij door hun ogen en oren de wereld 
hebben laten waarnemen. En dat is vaak niet alleen heel bijzonder, maar vooral rela-
tiverend. In het bijzonder wil ik tekenaar en vriend Paul Klemann bedanken. Mijn 
idee om de wetenschappelijke waarheid van mijn proefschrift met een droom teken-
ing als een eigen (on)werkelijkheid te omvatten is door jou fantastisch gerealiseerd. 
Dank daarvoor.

Ruud, lieve andere broer. Jij laat mij zien hoe het is om te leven naar je gevoel en wat 
een rijkdom dat oplevert. Ik hoop dat nog lang met je te kunnen delen.

Ik dank mijn ouders. Lieve pa en ma, jullie hebben mij altijd gestimuleerd om te 
studeren en voor het maximaal haalbare te gaan. Jullie zagen in dat het waardevol 
is om muziek te kunnen maken en van mooie dingen te genieten. Het geluk dat ik 
daarmee heb gekregen is groot. Pa, dat een aantal van je heldere dagtekeningen in dit 
proefschrift staan maakt het boekje voor mij compleet.

Evelyne en Nienke. Lieve meiden. Onmisbaar. Over al die jaren hoorde voor mij het 
onderzoek er gewoon bij, maar ik heb jullie daardoor wel eens vergeten. Het boekje 
is af dus er komt een hoop “werken aan zijn proefschrift-tijd” vrij. Ik hoop dat we er 
nog lang samen van kunnen genieten.

Ik geloof niet in een hiernamaals, maar als varkens naar de hemel gaan, kom ik daar 
liever niet.




