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DANKWOORD 
 
Beste Han (prof. van Lieshout). Via Rudolf van Olden, Michaela Diamant, Gert van 
Montfrans, Bart Vogel en Mark Harms kwam ik met jou in contact. Na in 1998 een paar keer 
op je kleine kamertje op F4 te zijn geweest wist ik het; van jou wil ik leren hoe je onderzoek 
doet. Er waren mensen die voorspelden dat het lang zou gaan duren. Al deze mensen hadden 
gelijk maar dat lag zeker niet alleen aan jou. Ik maak alles af waar ik aan begin maar doe er 
alleen wat langer over. (7 jaar VWO, 9 jaar geneeskunde, 11 jaar rijbewijs, enz). Wat de afraders 
mij niet vertelden was dat jij je promovendi altijd beschermt, hoeveel je weet, hoeveel tijd je in 
iemand steekt, hoeveel je praat als ik langskwam, hoe simpel een oplossing kan zijn, hoeveel we 
gelachen hebben, hoe je goede onderzoeksvragen stelt, hoe je goed moet meten, dat jij tijdens 
metingen langskomt om te kijken hoe het gaat, hoe belangrijk goed schrijven is (het clamp-stuk 
heeft 120 versies gehad in 8 jaar en ja, iedere versie was weer net iets beter). Al met al heeft het 
misschien 12 jaar geduurd, zijn we door een aantal mensen voor een ‘folie a deux’ uitgemaakt, 
maar ondanks af en toe wat gevloek beiderzijds, heb ik wel het idee dat het boekje enige mate 
van kwaliteit heeft gekregen.  
Beste Antoon (prof. Moorman). Sinds het emeritaat van prof. Wesseling in 2000 was het 
toendertijd genaamde ODP 32 professorloos. Zodoende was ik ook eigenlijk altijd 
promotorloos. In januari 2012 toen de laatste eindjes aan elkaar werden geknoopt ben ik met 
Han bij je langs geweest. Je praktische en duidelijke manier van denken heeft het eindtraject 
zeker versneld.    
Beste John (Karemaker), wonend in een uithoek van de afdeling M01 in het AMC. Zo 
ongeveer het eerste dat je meenam naar de kamer waar ik zat was krijt. Het schoolbord hing er 
al, net als in alle andere kamers in de gang. Bij gebruik van het schoolbord werden je 
didactische capaciteiten nog beter dan ze al waren. De meest lastige dingen kon je mij, als 
gewone onderzoeker die later gewoon een clinicus zou worden, zo uitleggen dat ik het idee had 
dat ik het (even) begreep. Tijdens mijn werk vandaag de dag heb ik dagelijks plezier van de 
dingen die je mij hebt verteld. Heel veel dank dat jij nog een jaar extra financiering hebt kunnen 
regelen toen de Hartstichting niet meer wilde. 
Beste Gert van Montfrans), ik benijd je om je uiterlijk stressloze levensstijl. Daarnaast is je 
kritische manier van lezen en gevoel voor stijl heel erg waardevol geweest voor iemand die 
schrijven niet als grootste hobby heeft. Nog altijd ben ik benieuwd hoe die “hut” op de berg in 
Frankrijk eruit ziet waar je regelmatig naar toe gaat. Heel veel dank dat jij mij had uitgekozen 
om onderzoek te gaan doen in toendertijd nog ODP 32 en dat je op een gegeven moment 
Bert-Jan en mij in contact hebt gebracht.  
Beste Wim, dank voor alle tijd die je in mij gestoken hebt. Laten we het simpel houden, jij 
bleek onmisbaar. Als jij er niet geweest was om allerlei rare matlab-programmaatjes te schrijven 
voor vragen die ik had, was dit boekje er nooit geweest. Aangezien ik toch wel bij de digibeten 
hoor, waren de handleidingen vaak langer dan de programma’s zelf.  
Alle kamergenoten en collega promovendi die er in 12 jaar zijn geweest en waar mee gegeten is, 
borrels mee gedronken zijn, Domburg-uitjes zijn geweest heel veel dank. Als je 12 jaar over een 
promotie doet zijn dit er teveel om op te noemen. 
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Beste Michael, we kennen elkaar nu zo’n 35 jaar. Volgens mij zijn we totaal verschillend in 
karakter, doen en laten, werk, talenten en wat dan ook. Misschien wel een VVD - PvdA kabinet 
al weet ik dan niet wie wie is. Buiten de onvoorwaardelijke vriendschap en steun is ook jou 
wetenschappelijke inbreng in dit boekje onmisbaar gebleken. Hoofdstuk 3.2 was er nooit 
gekomen als jij er niet was geweest om met lijm en Wavin-buizen een CO2-clamp te bouwen. 
Lieve Karina, In het najaar van 2004 begonnen we samen als AGNIO op de anesthesiologie en 
een paar maanden later zijn we in opleiding gekomen. Ook wij hebben een totaal andere 
achtergrond maar je naar buiten toe altijd vrolijke karakter, je daaronder verscholen grappig 
(cynische) (zelf)spot met vaak verhelderende redeneringen maken het altijd een feest om 
dingen met je te doen. 
 
Lieve papa, van heel jongs af aan wist ik al dat ik in de geneeskunde zou eindigen. 
Grootmoeder gaf mij voor mijn vijfde verjaardag een door haar zelf genaaide doktersjas (met 
veel zakken) kado. Ik hoop dat ik iets van je doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid en drang 
tot redeneren waarom iets is zoals het is heb meegekregen.  
Lieve mama, omdat jij bij iedere ouderavond op school weer ging uitleggen dat het niet alleen 
met domheid te maken heeft als je voor een taalproefwerk niet hoger kan halen dan een 4, is 
het gelukt om door het VWO te komen. Met name door de combinatie van jullie twee heb ik al 
vroeg bedacht dat je bij inspanningen altijd het doel voor ogen moet houden. Soms moeten 
daar wat omwegen voor genomen worden en worden mensen daar ongeduldig door maar, het 
eindpunt blijft altijd in zicht en wordt altijd bereikt.   
 
In 12 jaar tijd is een hoop gebeurd. Van alleen op drie hoog in Amsterdam Oud-West hebben 
we met z’n vieren op de mooiste plek van de Rivierenbuurt gewoond (met de beste buren die 
we ons konden voorstellen). Lieve Tiets dit boek is nu af maar twee nieuwe hoofdstukken zijn 
begonnen met werken in Zwolle en wonen in Amersfoort. Ik weet zeker dat het met jou daar 
weer net zo leuk zal worden als in Amsterdam. Werken is leuk maar thuiskomen is leuker om 
dan de onverwoestbare vrolijkheid van de kinderen te zien. Hun zien opgroeien en met z’n 
allen leuke dingen doen als naar het strand gaan (in Noordwijk of Domburg) lekker eten, 
voetballen, fietsen, treinen bouwen, enz, enz is zoveel mooier dan avonden werken of in een 
ziekenhuis zitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


