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Dankwoord 

Het boekje is klaar! Alleen het dankwoord moet nog geschreven worden. Niet zo moeilijk 

dacht ik maar ondertussen zit ik toch al weer een tijdje te piekeren hoe ik een en ander zo 

goed mogelijk kan formuleren zonder mensen te vergeten. Promoveren is teamwerk, 

zonder hulp van anderen is het onmogelijk. In de afgelopen jaren heb ik erg veel hulp 

gehad van allerlei mensen. Hiervoor ben ik oprecht dankbaar. Op deze pagina’s mag ik 

iedereen die heeft geholpen dit proefschrift te voltooien nog eens nadrukkelijk hartelijk 

bedanken. Hierbij wil ik een aantal mensen persoonlijk vermelden: 

 

-Prof. Eijsman. Het was uw idee dit promotieplan te starten. Dank voor uw steun en 

vertrouwen.  

-Prof. De Mol, beste Bas. In alle vrijheid mocht ik me verdiepen in de complexe wereld 

van wetenschappelijk onderzoek. Als ik ergens vastliep kon ik altijd bij je terecht en had 

je meestal een pasklare oplossing. Dank voor je prettige begeleiding en support.  

-Dr. W. van Oeveren, beste Wim. Naast je vele projecten maakte je tijd vrij voor het 

opzetten van nieuwe studies, het oplossen van problemen en het doorlezen van 

manuscripten. 

-Dr. Nieuwland, beste Rienk. Wat heb ik veel aan jou te danken, je bent geweldig, briljant 

gewoon. Zonder overvolle tas met onderzoeksgegevens en literatuur durfde ik niet op 

jouw kamer te verschijnen. Helaas kon die overvolle tas me niet altijd beschermen tegen 

moeilijke, scherpzinnige vragen. Rienk, hopelijk betekent deze promotie niet het einde 

van onze samenwerking.  

-LEKC: Prof. Sturk, beste Guus. Dank voor de mogelijkheid om vele dagen bij jullie te 

werken aan dit proefschrift. Ook dank voor je bereidheid de laatste versies van onze 

manuscripten door te lezen en te voorzien van waardevol commentaar. Dr. Berckmans, 

beste René. Ondanks je drukke werkzaamheden vond je steeds tijd mij te helpen met ‘de 

computer’, ik ben je enorm erkentelijk. Lieve Éva Biró, Anita B�ing, Chi Hau, Frans 

Hoek, Yung Yung Ko, Marianne Schaap, Anneke Wiersma-Breij, Marianne van 

Tussenbroek, Mohammed Hussein, Loes Pronk, Dennis Snoek; dank voor alle hulp en 

gezelligheid.  
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-Prof. Tijssen, beste Jan. Voor alle manuscripten mocht ik op jouw vakkundige hulp als 

statisticus rekenen. Je wist altijd simpel te beginnen en ingewikkeld te eindigen als dat 

nodig was, perfect gewoon. 

-De stafleden en arts-assistenten van de afdeling cardio-thoracale chirurgie en in het 

bijzonder Drs. Van den Brink voor zijn ideeën en hulp bij het onderzoek naar de invloed 

van wondbloed op de chirurgische procedure. 

-De cardio-anesthesiologen voor de waardevolle hulp bij het opzetten en uitvoeren van de 

onderzoeken.  

-De intensivisten en in het bijzonder Robert Tepaske, voor de vakkundige ondersteuning 

bij het uitvoeren van de studies.  

-De anesthesie-assistenten, de operatie-assistenten, IC-verpleegkundigen en de 

verpleegkundigen van G3Zuid. 

-Mijn geweldige collega’s: Lijda den Boer, Bachir Essoussi, Vincent Gijsen, Fred van 

Hardevelt, Jos Meijer, Evert Scholten, Miranda Velthuis en in het bijzonder Peter Rutten. 

Lieve Peter, jij verdient extra veel dank en respect. Vanaf het begin stond je altijd voor 

mij klaar, niets was teveel, alles was mogelijk en je vakkennis is onuitputtelijk. Peter je 

bent een fantastische collega en een dierbare vriend, ik hoop nog lange tijd met elkaar te 

mogen samenwerken. 

 

Hooggeachte leden van de promotiecommissie, prof. dr. M.G. Hazekamp, prof. dr. S.G. 

De Hert, prof. dr. L.A. van Herwerden, prof. dr. C. Ince, prof. dr. D.A. Legemate en prof. 

dr. J.J. Piek. Ik wil u allen bedanken voor uw bereidheid het proefschrift te beoordelen. 

 

Alle patiënten die geheel belangeloos hun medewerking verleenden wil ik hartelijk 

bedanken.  

 

Naast de mensen die ik genoemd heb zijn er nog vele anderen die ik erkentelijkheid 

verschuldigd ben en die ik bij deze hartelijk wil danken. 

 

Familie en vrienden, dank voor oprechte belangstelling en relativerende woorden. 
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Lieve mannen van het thuisfront, Peter, Sam en Jim, jullie zijn het allerbelangrijkste in 

mijn leven. Dank voor alles. 

Als laatste wil ik de mensen noemen aan wie ik alles te danken heb, mijn ouders. Lieve 

vader en moeder, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde en steun.  

Lieve vader, wat jammer dat je er niet meer bent, ik mis je. 

 

 

 


