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Summary

In this thesis, some anatomical and physiological aspects of Andreas Vesalius ma-
jor work De Humani Corporis Fabrica Libri Septem (De Fabrica), are presented and dis-
cussed. These aspects were revolutionary in his time and through his dissections and
publications, Vesalius initiated the end of more than 13 centuries of Galen’s influ-
ence on anatomical and physiological knowledge. To commemorate Vesalius 500th
birthday, some of his innovations are presented.

In chapter one, we present a short overview of the anatomy and physiology in Vesal-
ius’ era, of his life and of his masterpiece De Fabrica.

In chapter two, we describe Vesalius to have recognized all currently distinguished
muscles of the hand and forearm, except the palmaris brevis muscle, as well as the
occasional absence of two muscles of the forearm. Generally, he limited the origin
and insertion to bones, largely disregarding attachments to membranes and fascia.
Functionally, he recorded the muscles as having a single vector and operating on
only one joint. We conclude that Vesalius was nearly completely correct about the
anatomy of the muscles of the forearm but much less accurate about their function.

While Realdo Colombo from Cremona, Italy has, to date, been acknowledged to be
the first to describe the possible absence of the palmaris longus muscle in men in
1559, we found this absence to be recorded by Vesalius in 1543. In chapter three, we
quote and discuss this earlier record. It remains unknown whether the observation
on the absence of the palmaris longus was first done by Vesalius or was based on
joined work by Vesalius and Colombo.

In chapter four we describe that Vesalius recognized all currently seventeen distin-
guished shoulder muscles except the teres minor muscle. Again, he generally disre-
garded attachments to membranes and fascia. Consequently, his record of origo or
insertion was incomplete in six muscles. As a result of his recording the muscles as
having a single vector and operating on one joint only, he failed to recognize addi-
tional functions of fourteen of the seventeen muscles.

The supraspinatus, subscapularis, infraspinatus and teres minor muscles and their
tendons, are currently appointed as stabilizers of the shoulder, also known as the ro-
tator cuff. To date, the first description of the rotator cuff remained unidentified. In
chapter five, we describe how Vesalius recognized the need of structures that pre-
vent dislocation of the shoulder inherent to the morphology of the humeral caput
and scapular socket. He recorded “three strong ligaments” and the “three muscles that
rotate the arm” of which the tendons completely “embrace the ligaments of the joint” as
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such structures. Even though he distinguished three rather than four scapulohumeral
muscles, Vesalius defined the rotator cuff concept avant la lettre.

In chapter six, a short history of the thoroughly studied superficial fascial system
(SFS) and superficial musculo-aponeurotic system (SMAS) is presented. Both struc-
tures are relevant in liposuction and rhytidectomies. Although it is well known that
the SMAS concept was introduced by Tessier in 1974, it remains unknown who first
properly described the stratum membranosum of the SFS. We found ample reference
to both structures as the membrana carnosa (or fleshy membrane) in Vesalius’ works and
concluded that Vesalius recognized the extension, nature, and functions of the stra-
tum membranosum of the SFS, as well as its more musculous differentiation as the
SMAS in the head and neck area, and the dartos in the perineo-genital area. In doing
so, Vesalius recorded most details of the SFS and SMAS concepts avant la lettre.

Sir Astley Paston Cooper has, to date, been acknowledged to be the first to describe
the suspensory ligaments of the breast, or Cooper’s ligaments, in 1840. In chapter
seven, an earlier record of these ligaments by Vesalius is set forth. His record of
the nature and function of the fleshy membrane between mammary gland and pec-
toral muscle, the hard fat intervening the mammary glands, and the fibers running
from the fleshy membrane to the skin are a clear representation of the posterior layer
of the superficial fascial system, the fibro-adipose stroma surrounding and linking
the mammary glandular elements, and the suspensory ligaments as we know them.
Therefore, Vesalius recorded the anatomy and function of the latter structures nearly
300 years before Sir Astley Paston Cooper did.

The historical evolution of understanding of the mechanical aspects of respiration is
not well recorded. In chapter eight, we describe that Vesalius first recorded many
of these mechanics in De Fabrica. We found that Vesalius grasped the essentials of
tidal and forced respiration. He recognized that atmospheric pressure carried air
into the lungs, approximately 100 years before Borelli did. He described an in vivo
experiment of breathing, some 120 years before John Mayow produced his artificial
model. He reported on positive pressure ventilation through a tracheotomy and its
life-saving effect, some 100 years before Robert Hooke did. In publicly recording his
insights over 450 years ago, Vesalius laid a firm basis for our understanding of the
physiology of respiration and the management of its disorders.

Voice production relies on the integrated functioning of a three-part system: respi-
ration, phonation and resonance, and articulation. In chapter nine, Vesalius’ under-
standing of this integral system is presented. We found that Vesalius recognized the
importance for voice production of many details of the respiratory system, the voice
box, and various structures of resonance and articulation. He stressed that voice pro-
duction was a cerebral function and extensively recorded the innervation of the voice
producing organs by the cranial nerves. We conclude that Vesalius was the first to
publicly record the concept of voice production as an integrated and cerebrally di-
rected function of respiration, phonation and resonance, and articulation. In doing
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so nearly 500 years ago, he laid a firm basis for the understanding of the physiology
of voice production and speech and its management as we know it today.

The influence of Vesalius’ role in the acceptance of the concept of animal cognition is
presented in chapter ten. Until well in the 19th century, the Aristotelian concept of
scala naturae (ladder of nature) was the most common biological theory among Western
scientists. It dictated that, of all earthly creatures, only humans possessed a rational
soul that provided the ability to reason and reflect. Michel Eyquem de Montaigne
(1533-1592) was the first philosopher influential enough to lastingly posit that ani-
mals are fully cognitive creatures. This view stirred a fierce controversy, with René
Descartes (1592-1566) leading among his many adversaries. Only after it became ac-
cepted that animals and humans alike have cognitive abilities, did the research on the
influence of conscious awareness and intention on the behavior of an animal become
possible, in the 20th century.

We found Vesalius to have already rejected the Aristotelian view on the lack of the
rational soul in animals in 1543. His observation “that there is a difference in size accord-
ing to the amount of reason that they seem to possess: man’s brain is the largest, followed by
the ape’s, the dog’s, and so on, corresponding to the amount of rational force that we deduce
each animal to have” resonated some 330 years later when Darwin concluded that “the
difference in mind between man and the higher animals, great as it is, certainly is one of de-
gree and not of kind.” Vesalius’ observation that his “dissections reveal that animals have
the same number of ventricles as humans; and not only is the number the same but they are
alike in every other respect as well except size and the integrity and accuracy of their temper-
ament” resonated in Frans de Waal’s summary of the 2012 Cambridge declaration on
animal consciousness “that given the similarities in behavior and nervous systems between
humans and other large-brained species, there is no reason to cling to the notion that only hu-
mans are conscious” of all earthly creatures. Because de Montaigne and Descartes were
well aware of Vesalius’ work, we conclude that Vesalius was instrumental in breaking
with two millenniums of dominance of the concept of lack of animal cognition.

In chapter eleven we present his links to the, then fairly new, game of tennis. Vesalius
compared the human diaphragm to a tennis racket in De Fabrica, while such rackets
originated only some 40 years before among the European nobility. We set out to try
and explain how such an early mentioning found its way in a principally anatomi-
cal treatise by study of Vesalius’ original Latin text and the earliest known references
to the tennis racket, and found that Vesalius had many opportunities to be well in-
formed on the details of the tennis rackets of his era through his family history, his
cultural background, and his traveling and studying around Europe. Hence, we con-
clude that Vesalius may well have used the comparison knowing that it would appeal
to his students, all of whom were likely to be familiar with the very popular game of
tennis.

In chapter twelve, the general role that Vesalius’ character played in the history of
anatomy is discussed.
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Samenvatting

In deze thesis worden verschillende anatomische en fysiologische aspecten van An-
dreas Vesalius’ De Humani Corporis Fabrica Libri Septem (De Fabrica) uit 1543, gepre-
senteerd en besproken. Deze aspecten waren revolutionair in zijn tijd en door zijn
dissecties en publicaties initieerde Vesalius het eind van meer dan 13 eeuwen aan in-
vloed van de Galenische leer op anatomische en fysiologische kennis. Om zijn 500e
geboortedag te memoreren, wordt in deze thesis een uiteenzetting van sommige van
zijn innovaties gepresenteerd.

In hoofdstuk een wordt een kort overzicht geboden van de anatomie en fysiologie
ten tijde van Vesalius en van Vesalius’ levensloop en zijn meesterwerk De Fabrica.

In hoofdstuk twee wordt beschreven dat Vesalius alle spieren van de hand en on-
derarm herkende zoals we deze kennen in de huidige anatomische leer. Slechts de
palmaris brevis spier miste hij. Hiernaast benoemde hij de incidentele afwezigheid
van twee spieren in de onderarm. In het algemeen beperkte hij de aanhechtingen van
spieren tot de botten en erkende hij aanhechtingen aan membraneuze structuren niet
als zodanig. Functioneel gezien beschreef hij slechts één enkele krachts-vector voor
elke spier en één gewricht dat door de spier wordt bewogen. We concluderen dat
Vesalius de hand- en onderarmspieren bijna compleet beschreven heeft, maar qua
functie minder accuraat was omdat zijn onderzoek in vitro was.

Één van de spieren die afwezig kan zijn in de onderarm, is de palmaris longus spier.
In hoofdstuk drie wordt aangetoond dat Matteo Realdo Colombo niet de eerste
was die de incidentele afwezigheid van deze spier beschreef. Vesalius publiceerde
daarover, 16 jaar voordat Colombo dat deed.

Naast de spieren van de hand en onderarm, beschreef Vesalius ook de spieren van
de schouder nagenoeg compleet, zoals in hoofdstuk vier uiteen wordt gezet. Weer
negeerde hij de spieraanhechtingen aan membraneuze structuren en beperkte de
functies van de spieren tot één vector over één enkel gewricht.

In de huidige anatomie worden de supraspinatus, subscapularis, infraspinatus, and
teres minor spieren tezamen met hun pezen beschouwd als stabilisatoren van het
schoudergewricht, ook wel bekend als de rotator cuff. In hoofdstuk vijf wordt beschr-
even dat Vesalius drie in plaats van vier scapulohumerale spieren onderscheidde.
Gezien de morfologie van de humeruskop en de scapulakom, besefte Vesalius de
noodzaak van een structuur die dislocatie van de schouder voorkomt. Hij benoemde
“drie sterke ligamenten” en de “drie spieren die de arm roteren” waarvan de pezen in zijn
geheel “de ligamenten van het gewricht omarmen” als deze structuur. Daarmee gaf hij
het rotator cuff concept avant la lettre weer.
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In hoofdstuk zes wordt een kort overzicht van de concepten van het superficial fas-
cial system (SFS) en het superficial musculo-aponeurotic system (SMAS) gepresen-
teerd. Beide zijn uitvoerig bestudeerd gezien hun relevantie bij (plastisch) chirurgis-
che ingrepen. Alhoewel het SMAS concept is geïntroduceerd door Tessier in 1974,
is het onbekend wie de eerste adequate omschrijving van de stratum membranosum
van de SFS heeft beschreven. In Vesalius’ werk vonden we duidelijke referenties naar
deze structuren als de membrana carnosa waaruit we concludeerden dat Vesalius de
aard en functie van de stratum membranosum van de SFS, zowel als de voortzetting
hiervan in het hoofd-hals gebied, de SMAS, en de tunica dartos in het perineo-genitale
gebied herkende. Hiermee heeft Vesalius de SFS en SMAS concepten avant la lettre
beschreven.

Aansluitend wordt in hoofdstuk zeven uiteen gezet dat eerder dan door Sir Ast-
ley Paston Cooper in 1840, een beschrijving van de suspensoire ligamenten van de
mammae door Vesalius verscheen, in 1543. Zijn descriptie van de aard en functie
van de membrana carnosa tussen de glandulae mammae en de pectoralis major spier,
en de structuren die de membrana carnosa en de huid met elkaar verbinden geven een
duidelijke representatie van de diepere laag van de SFS en de suspensoire ligamenten
zelf weer. Vesalius zette hiermee de anatomie en functie van deze structuren ver vóór
Cooper uiteen.

In hoofdstuk acht worden de mechanische aspecten van de ademhaling gepresen-
teerd die door Vesalius benoemd werden. Vesalius begreep de essentie van, en het
verschil tussen, natuurlijke en geforceerde ademhaling. Hij impliceerde dat atmo-
spherische druk zorgt voor instroom van lucht in de longen, zo’n 100 jaar voor-
dat Borelli dit beschreef. Hij voerde een in vivo experiment uit van de ademhaling,
zo’n 120 jaar voordat John Mayow dit deed in een kunstmatig model. Hij beschreef
de werking en levensreddende functie van positieve druk beademing via een tra-
cheotomie, zo’n 100 jaar voordat Robert Hooke dat deed. Hiermee heeft Vesalius een
basis gelegd voor de begripvorming van de fysiologie van de ademhaling.

In hoofdstuk negen wordt Vesalius’ begrip beschreven van de productie van de stem
als een geïntegreerde samenwerking van drie functies: respiratie, phonatie en artic-
ulatie. Vesalius herkende dat stemproductie ontstaat door verschillende onderdelen
van het respiratoire systeem, de larynx en meerdere structuren die resonantie en ar-
ticulatie bewerkstelligen. Hij benadrukte dat stemproductie een cerebrale functie is
en onderbouwde dit door de innervatie van de stemproducerende organen door de
hersenzenuwen uiteen te zetten. Dit maakt hem de eerste die het concept van stem-
productie als een geïntegreerde en door het brein aangestuurde functie van respiratie,
phonatie en articulatie beschreef. Hij heeft hiermee een solide basis gelegd voor het
begrip van de fysiologie van stemproductie en spraak.

Vesalius’ invloed op de acceptatie van dierlijke cognitie wordt beschouwd in hoofd-
stuk tien. Tot in de 19e eeuw was het Aristoteliaanse concept van scala naturae
de meest geaccepteerde biologische theorie onder Westerse wetenschappers. Hierin
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werd aangenomen dat alléén de mens een rationale ziel bevat, die zorgt voor de mo-
gelijkheid van redeneren en reflecteren. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)
was de eerste filosoof die doorbrak met het idee dat ook dieren cognitieve wezens
zijn. Hierdoor ontstond een hevige controverse met René Descartes (1592-1566) en
zijn volgelingen. Pas toen het idee postvatte dat ook dieren cognitieve gaven bezit-
ten, werd onderzoek mogelijk naar de invloed van bewustwording, besef en intenties
bij het gedrag van dieren, in de 20e eeuw. In 1543 observeerde Vesalius “that there is a
difference in size according to the amount of reason that they seem to possess: man’s brain is
the largest, followed by the ape’s, the dog’s, and so on, corresponding to the amount of rational
force that we deduce each animal to have”, waarmee hij de Aristoteliaanse kijk op het ge-
brek aan een rationale ziel bij dieren verwierp. Zijn uitspraak lijkt erg op de conclusie
dat “the difference in mind between man and the higher animals, great as it is, certainly is
one of degree and not of kind,” waartoe Darwin 330 jaar later kwam. Omdat zowel de
Montaigne als Descartes weet hadden van Vesalius’ werk, concluderen we dat Vesal-
ius een voortrekker was bij de verwerping van twee millennia aan gedachtengoed
over het gebrek aan dierlijke cognitie.

In hoofdstuk elf wordt Vesalius’ referentie naar het, destijds vrij nieuwe, tennisspel
belicht. Hij vergeleek het menselijke diagfragma met een tennis racket in De Fabrica,
terwijl deze rackets slechts sinds zo’n 40 jaar gemaakt werden voor de Europese elite.
Vesalius blijkt verschillende kansen gehad te hebben om goed geïnformeerd te raken
over de details van tennis rackets door zijn familiegeschiedenis, zijn culturele achter-
grond en zijn reizen door Europa. We concluderen dat Vesalius deze vergelijking in
De Fabrica gebruikt heeft ten behoeve van zijn studenten, die bekend waren met het
inmiddels populaire tennisspel.

In hoofdstuk twaalf wordt dit manuscript afgesloten met een uiteenzetting van de
rol die het karakter van Andreas Vesalius heeft gespeeld in de geschiedenis van
anatomie en fysiologie.
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Dankwoord

Na vier jaar jongleren tussen coschappen, dissecteren en doceren, het zijn van arts-
assistent en promoveren is het zover. Mijn proefschrift ligt er. ‘Niet lullen maar
poetsen’ is de beste raadgever geweest gedurende de afgelopen jaren. Hard werken,
maar ook de steun van velen heeft dit proefschrift tot een eind gebracht. Iedereen die
op enige wijze heeft bijgedragen aan het voltooien van dit proefschrift wil ik graag
bedanken. Een aantal van hen in het bijzonder.

Mijn hooggeleerde promotores,

Geachte prof. dr. C.M.A.M. van der Horst, het betekent veel voor mij dat u, als
rolmodel in de plastische chirurgie, mijn promotor wilt zijn. Niet alleen de wijze
waarop u uw vak met passie uitvoert, maar ook de manier waarop u zich als persoon
presenteert, is voor mij enorm inspirerend. U weet van de nood een deugd te maken,
bijvoorbeeld door van een educatief bezoek aan de bibliotheek een informeel samen-
zijn te maken. Ik dank u dat ik onder uw leiding mag promoveren, waarmee u mij
een springplank biedt voor mijn verdere carrière.

Geachte prof. dr. R.J. Oostra, beste Roelof-Jan. Met jouw tomeloze enthousiasme
wat betreft anatomie en embryologie weet je velen aan te steken, zo maak je van het
limbisch systeem met alle eenvoud iets magisch, daar waar ‘alle chille dingen zich
afspelen’. Niet alleen op snijzaal maar ook in de Epsteinbar weet je iedereen te boeien.
Jouw rol in onze relatie is uitgegroeid van docent naar werkgever en uiteindelijk
promotor, waar je je ontpopte als ware chaperon. Ik ben dan ook vereerd dat ik me
jouw eerste promovenda mag noemen. Bedankt voor alles wat je me geleerd hebt
gedurende onze samenwerking.

Mijn copromotor, dr. J.J. Hage. Waarde Joris, het begon allemaal in de wasruimte
bij de operatiekamers van het AvL met: ‘Waor kóomde gij vandaon?’ Vanaf toen
was het duidelijk dat we dezelfde, schône taal spreken; Brabants. Vanaaf dè moment
akkerdeerde ut gelèèk. Gij hèd mèn geleerd om te snijje, knèupe en omt wir dicht
te naoje. Ni allèèn dè, ok hè’n we saome ‘ne hoop leut gehad, vurhaolen geschréve
en stônde gij aaltej klaor meej wèzze raod, ok al ha’k ut wirrus begaojd mee ‘teen of
‘taander. Ast efkes ni op röllekes liep, dan zeede gij ‘Tis sund medje, mar ge wittût:
Onward and upward!’ As we ‘ne onderzuuksdag ha’n, dan ging d’n tweespraok op
d’n email verrèkes hendig en gaafde gij meepersánt aantwoord. Daor is dees buukske
toch wel un bietje rapper van klaor gekoome war. Ge hed oewèège as ‘ne gaawe
raodgever beweêse, ‘k haj me gin béeterder mentor as gij kunne wense. Ni allèèn dè,
maor ge zèd onderaand ok zowè ‘ne kammeraod geworre. ‘k Hôop dan ok dè we
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nog laang zulle saomewerke. Dè ge bedaankt zèd, dè witte! Zonder gekheid; door,
dankzij en met jou is dit proefschrift tot stand gekomen. Je bent een ware leermeester,
in de wetenschap, plastische chirurgie en op persoonlijk vlak. "Gewoon" is niet goed
genoeg en door het extra schepje van Hage er bovenop haal je het beste in mensen
naar boven. Ik mag van geluk spreken dat jij vanaf het begin nauw betrokken bent
geweest bij dit traject, but it ain’t over ’till it’s over...

Mijn promotiecommissie, bestaande uit prof. dr. T.M. van Gulik, prof. dr. O.P.
Bleker, prof. dr. R.H.G.G. van Hee, prof. dr. K.J. van Zwieten, prof. dr. J.H. Coert,
dr. M.C. Obdeijn en dr. L. de Rooy, wil ik hartelijk bedanken voor het beoordelen
van mijn manuscript. Ik kijk uit naar de discussies tijdens de verdediging.

Mijn paranimfen, Remco J. Molenaar en Kees H. de Jong.

Remco, sinds ons jaar in de studentenraad hebben we een waardevolle vriendschap
opgebouwd. Van vergaderen met de Raad van Bestuur tot spange fissa’s in Allie, je
maakte elke onderneming hoe dan ook interessant. Hoe je jouw loopbaan bewandelt
is bewonderenswaardig, jij lijkt bijna alles voor elkaar te krijgen. Zo heb je je, ondanks
je eigen promotie voor de deur, ontpopt tot een ware grafisch vormgever en ontfermde
je je over mijn boekje. Niet anders dan verwacht, want je hebt me altijd een helpende
hand geboden waar nodig. Rem, mijn maat, op alle mogelijke manieren. We hebben
samen verschillende paden bewandeld, welke daarvan de beste is, zal de tijd ons
leren. Één ding weet ik zeker; als je er maar bent. Ik houd van je!

Kees, oude rot in het vak. Jij leeft en ademt anatomie. Als eerste was je op de
afdeling en als laatste sloot je de deur, behalve op donderdag, dan trakteerde je in de
Epsteinbar. Het is ontroerend om te zien hoeveel je van doceren en dissecteren houdt,
zelfs na je pensioen ben je je carrièremogelijkheden aan het verbreden, helemaal tot in
China. Van dat huis-gebrouwen bier zal weinig komen, zo ook van die schroothoop
in je achtertuin, vrees ik. Bedankt voor al je jaren aan toewijding. Het leeuwendeel
van de anatomische kennis die ik bezit, heb jij me bijgebracht. Het is dan ook meer
dan logisch en voor mij een eer dat je nu als mijn paranimf aan mijn zijde staat.

Alle chirurgen van het Flevoziekenhuis bedank ik niet zozeer voor hun bijdrage aan
dit proefschrift, maar wel voor mijn leerzame en leuke eerste jaar als arts-assistent.
Jullie hebben een brede basis gelegd voor mijn toekomstige carrière. Ik heb genoten
van de tijd binnen en buiten het ziekenhuis, het laatste voornamelijk door alle arts-
assistenten heelkunde die gedurende dezelfde tijd werkzaam waren. Jongens, we
gaan rechtstreeks door naar de après-ski!

Cardio-thoracaal chirurgen van het VUmc, bedankt dat ik mijn klinische ervaring
aan jullie afdeling mag uitbreiden met handvaardigheid op de operatiekamers, mits
7B/C dat toelaat. Voor het meedenken over mijn promotie in de afrondende fase wil
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ik dr. A.B.A. Vonk en dr. Harmen R. Zandbergen bedanken. Drs. E.K. Jansen, ik
ben vereerd dat mijn boekje de eerste zal zijn die u écht gaat lezen.

Collega-assistenten bij de cardio-thoracale chirurgie, Sas, Schoe, Sel, Konijn, Schreu-
der, Tjon en Lorenzo. Vene rooien, synchrone VAC-wissels of raad-je-plaatje, never
a dull moment met jullie. Onze groepsdynamiek werkt verfrissend en aanstekelijk.
Gelukkig begrijpen jullie hoe belangrijk dit proefschrift voor mij is en wordt het in
ruil voor koffie altijd geaccepteerd als ik tussen de bedrijven door promotiezaken aan
het afhandelen ben, dank jullie wel.

Dames van het kloppende hart van de CTC VU, Ricky, Carla, Bianca, bedankt voor
jullie ondersteuning en luisterend oor. Niet alleen voor de snoeppot kom ik graag bij
jullie langs.

Snijzaalstaf en -assistenten, met en dankzij jullie heb ik heel wat dissecties uit kunnen
voeren, in mijn ogen het mooiste onderwijs van het geneeskunde curriculum en een
breed fundament voor dit proefschrift.

Prof. dr. E.J.Th. Rutgers, beste prof. Uiteindelijk niet bij u, maar wel mede dankzij u
en ook in het AvL gepromoveerd. Bij u is het allemaal begonnen met mijn wetenschap-
pelijke stage, waarmee de liefde voor de wetenschap is opgebloeid. U weet de balans
tussen kliniek en wetenschap uitermate goed te handhaven en heeft mij deze als
zodanig overgedragen, wat resulteerde in veel operatie-uren tijdens onze okselklier-
studie. Alice trekt nu verder de wondere wereld in, ik hoop dat we elkaar in de
toekomst nog zullen treffen.

Olga Klok, lieve Ollie, jij hebt vanaf het begin een ijzersterk vertrouwen in me gehad.
‘Ooit kom jij hier terug als volleerd chirurg’, heb je altijd volgehouden. Laten we het
hopen! Je bent een lieve schat die altijd paraat stond voor een praatje, Volendams
moederlijk advies of een schop onder mijn kont. Als je ooit nog mijn P.A. zou willen
worden, dan beloof ik je dat je jouw geliefde witte stoel terug krijgt.

Mw. van Vuure, beste Vera, zonder jouw hulp was het afronden van de promotie niet
gelukt. Wat betreft praktische zaken ben je me vaak een stap voor, in de communicatie
ben je onmisbaar en meedenken doe je ook zonder moeite. Enorm bedankt.

Plastisch chirurgen van het AvL, beste Leonie, Marieke, Martine en Marije. Al
jaren kom ik op jullie kantoor de rust verstoren en nog steeds staan jullie klaar met
wijsheden en advies. De meters die ik als wetenschappelijke student bij jullie weg heb
mogen hechten, waren de eersten op mijn teller. Jullie zijn stuk voor stuk inspirerende
voorbeelden van hoe het ook kan.

172



Dr. van der Steen, beste Lydia. Sorry dat dit proefschrift zoveel tijd van je echtgenoot
in beslag heeft genomen. Gelukkig weet jij ook wat het maken van een proefschrift
met zich meebrengt. Op 29 september krijg je hem weer helemaal terug!

Dr. de Boo, Died, mijn favoriete tutor. Jouw promotie was de eerste die ik ooit
bijwoonde. ‘Ooit ga jij ook voor de bijl’ zei je stellig. De aanblik van jou in pinguïn-pak
heeft me over de streep getrokken, met dit boekje als resultaat. Je bent altijd bereikbaar
voor overzeese raad. Hopelijk drink je er down-under een Karmeliet op.

Dr. Francken en dr. Aalbers, beste Anne Brecht en Arend. Jullie lieten mij voor
het eerst steriel aan tafel staan. Voor mij een operatie van één uit duizend, voor jullie
inmiddels een van de duizend. ‘Waarschijnlijk hebben we haar hiermee voorgoed
verpest, nu wil ze natuurlijk nooit meer wat anders dan snijden’ bespraken jullie op
dat moment. Niets is minder waar, bedankt voor de inspiratie die dit proefschrift ten
goede is gekomen.

Lieve vrienden uit Hilvarenbeek, bedankt dat ik bij jullie nog altijd ‘ons Romy’ in
plaats van ‘dokter Romy’ ben. Na negen jaar in Amsterdam vragen jullie gelukkig
nog steeds wanneer ik weer eens een weekend ‘thuis’ ben. Jullie gezelligheid, liefde
en support is hartverwarmend. Een aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen:
Tinus, onze paardendokter. De Q7 was een belangrijke strohalm tijdens onze geza-
menlijke tentamenweken, gelukkig hebben we inmiddels wat mooiers uitgezocht.
Steef, duud. Mijn oudste BF, wanneer kom je naar Nederland? Ik mis onze kwajong-
ensstreken! Rooske, hopelijk naaien we later onze buren op wanneer we samen in
een biologische bejaardenboerderij eindigen. Hojan, mantje. Laten we alsjeblieft voor
altijd onze Geel traditie volhouden, ook al gooit het boekje dit jaar roet in het eten.
Carola, bedankt voor je geduld. Ik breng hem weer netjes thuis. Sanne, hopelijk
blijven jij en je twee draakjes nog lang mijn leven opfleuren. Bas, vino is genoeg.
Dexter, waar hang je uit?!

Lieve Amsterdamse vrienden, mede door jullie ben ik de laatste jaren gegroeid tot
wie ik nu ben. Bedankt voor jullie blik op de wereld en nieuwe inzichten. In het
bijzonder: Pom, laten we voor altijd lief en leed delen en het leven over-analyseren.
Ook al ben je regelmatig van de radar, voor mij ben je er te allen tijde, al dan niet
aangevuld met een nuchtere noot van Koen. Djoeke, jouw oneindige optimisme
blijft me verrassen. Dat, samen met jouw neus voor lekkere koffie en taart, komt mijn
gemoedstoestand altijd ten goede. Lies, in hetzelfde schuitje sinds de vissenkom van
het AvL. Onze brainstorm-sessies boven een sauvignon blijven lucratief. Anne, rots
in de branding. Ik weet altijd wat ik aan je heb. Lau E., je ging me voor met jouw
mooie promotie. Ouderkerk, wie is er nu de provinciaal? Lau I., ook al zien we elkaar
niet vaak, de worstenbroodjes-avonden blijven hilarisch. Frankie Dizzle, als jij na je
trouwerij je wetenschappelijke potentie oppakt, kunnen we samen weledelzeergeleerd
de wereld in oproer brengen.
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Robbert, neefje, je bent uitgegroeid van een schattige Mowgli tot een heuse artiest.
Bedankt voor de mooie tekening. Hopelijk vind je na de kunstacademie een vak waar
je liefde voor de kunsten tot zijn recht kan komen.

Oma, dankjewel voor je steun. Het is jammer dat je er op de grote dag waarschijnlijk
zelf niet bij kan zijn, maar ik weet dat er in Beek een kaarsje voor me brandt.

Tot slot, mijn ouders. Lieve pap en mam, jullie hebben altijd in mij geloofd en mij
ondersteund, zo ook met de nodige opbeurende woorden als het niet wilde vlotten
met mijn proefschrift. Mocht ooit de twijfel rijzen of jullie Romy’ke het wel kan rooien
in de grote mensen wereld, bedenk dan dat ze een proefschrift heeft geschreven,
misschien dat de rest dan ook wel lukt. Bedankt voor jullie liefde, steun en toeverlaat.
Ik houd van jullie!
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