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Dankwoord

Dit proefschrift is tot stand gekomen na onderzoek wat heeft plaatsgevonden in de werkgroep 

voor Fysiologie en Pathofysiologie van de Circulatie van de afdeling Inwendige Geneeskunde 

van het AMC in Amsterdam en de afdeling Anesthesiologie van het Rigshospitalet in 

Kopenhagen (Denemarken). Ten eerste wil ik alle patiënten en proefpersonen bedanken. 

Zonder hun medewerking zou dit proefschrift nooit tot stand gekomen zijn en is daarom 

van onschatbare waarden. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die op andere wijze heeft 

bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Dit zijn niet alleen mijn collega’s 

maar ook vrienden en familie, die lang hebben moeten wachten op het eindresultaat. Een 

aantal mensen wil ik graag persoonlijk bedanken.

Allereerst mijn co-promotoren Han van Lieshout en Wouter Wieling. Beste Han, ik dank je 

voor de vele avonturen die we samen hebben beleefd. Ik denk aan de reis met een bestelbus 

door Europa volgeladen met computers en meetapparatuur om metingen te verrichten bij 

Niels in Kopenhagen met een slapende professor op de achterbank. Daarnaast de talloze uren 

die we samen hebben besteed om van de cardiovasculaire en cerebrale circulatie betrouwbare 

signalen te krijgen bij de verschillende vormen van orthostatische stress. Ik heb van jouw de 

“fi jne kneepjes van het vak” geleerd met name hoe je metingen moet verrichten in het kader 

van klinisch fysiologisch onderzoek. Ik bewonder je enorme kennis van de literatuur, je nooit 

afl atende doorzettingsvermogen en geduld. Ik heb goede herinneringen aan onze discussies 

met het rauwe geluid van “Cuby” op de achtergrond. Beste Wouter, zonder jouw bijdrage zou 

dit proefschrift niet tot stand gekomen zijn. Als stimulator, reviewer van de manuscripten en 

connaisseur van de fysiologie en pathofysiologie van de circulatie ben je onnavolgbaar. Ik wil 

je met name danken voor je onvoorwaardelijk en persoonlijke steun met name de afgelopen 

twee jaar. 

Professor M.M. Levi, beste Marcel. Ik voel mij vereerd dat jij promotor bent van dit 

proefschrift. Hartelijk dank voor je betrokkenheid en je opbouwende commentaar bij het 

schrijven van het manuscript.

De overige leden van de promotiecommissie, Professor R.O.B. Gans, Professor J.G. van 

Dijk, Professor J.B.L. Hoekstra, Doctor J.M. Karemaker, Professor R.J.G. Peters en Professor 

M. Vermeulen, dank ik voor hun inspanningen ten behoeve van de beoordeling van mijn 

proefschrift. Rijk Gans dank ik voor de mogelijkheid en het vertrouwen, die hij mij heeft 

geboden om opgeleid te worden tot internist. John Karemaker wil ik graag ook danken 

voor de persoonlijke ontvangen lessen in de fysiologie en de discussies over een aantal 

manuscripten waarbij het schoolbord op zijn kamer een belangrijke rol heeft gespeeld.

Professor K.H. Wesseling, beste Karel. Ik heb grote bewondering voor jouw kennis en zal 

mij daarom altijd een simpele dokter voelen. Zonder de ontwikkeling van de Finapres en 

Modelfl ow was dit proefschrift niet mogelijk geweest. De kopjes koffi e aangereikt vanaf de 

achterbank tijdens onze reis naar Kopenhagen staat nog steeds in mijn geheugen gegrift.
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I have had the pleasure of doing research with Professor Niels Secher of the department of 

Anaesthesia of the Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark. It was an unforgettable experience 

to work in his department. I want to thank him for this opportunity and for the quick responses 

and helpfull comments on the papers especially concerning the cerebralvascular dynamics. 

I want to thank also Frank Pott, Morten Jenstrup, Heidi Hansen, Anne Katherine Secher and 

Annette Uhlmann.

Een speciaal woord van dank voor Professor Jacques Lenders en Doctor Willy Colier. Zij 

hebben beide een belangrijke bijdrage geleverd tot de totstandkoming van dit proefschrift. Ik 

heb onderzoek mogen doen met een aantal patiënten uit het UMC St Radboud in Nijmegen en 

kreeg scholing ten aanzien van het gebruik van near-infrared spectroscopy.

De leden van de werkgroep “Fysiologie en Pathofysiologie van de Circulatie” wil ik hierbij 

ook bedanken: Wilbert Jellema, Rogier Immink, Arthur Smit, Gert van Montfrans, Bart 

Voogel, Derk-Jan ten Harkel, Teau de Jong-de Vos van Steenwijk, Wim Stok, Jasper Truijer 

en Yu-Sok Kim. Met name Nynke van Dijk ben ik zeer erkentelijk voor haar hulp bij het 

afronden van dit proefschrift. De medewerkers van BMYE-TNO en met name Jos Settels, 

Jeroen van Goudoever en Berend Westerhof ben ik veel dank verschuldigd. 

Mijn paranimfen Miranda Luikinga en Bienze Vogel wil ik bedanken voor hun hulp en 

ondersteuning rond mijn promotie en Helene Wecke voor de vormgeving van het proefschrift.

Mijn vader en moeder wil ik bedanken, omdat zij mij de mogelijk hebben gegeven dit te 

bereiken. In een groot gezin hebben zij mij een mooie jeugd gegeven en mij altijd gesteund. Ik 

hoop dat jullie van deze dag zullen genieten.

En laatst, maar zeker het liefst en mij het meest dierbaar, Elza en Ids. Lieve Elza, door jouw 

liefde, steun, organisatietalent en geduld heb ik dit proefschrift af kunnen maken. Je hulp 

is niet in woorden uit te drukken. Lieve Ids, jij bent het meest onverwachte en mooie wat 

ons is overkomen. Jouw bestaan, vrolijkheid, energie en lach relativeren de betekenis van 

dit proefschrift. Ik kijk uit naar het eerste moment dat we samen tegen een balletje kunnen 

trappen. 
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