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228 Appendix 5

Het fabriceren van een proefschrift is teamwerk, ingevuld door nauwe samenwerking met 

verschillende bedrijven, ziekenhuizen, afdelingen en disciplines. Ik ben daarom ook zoveel 

mensen dankbaar die bij hebben gedragen en zich hebben ingezet voor het vervaardigen 

van dit proefschrift en voor al het werk dat zich achter de schermen heeft afgespeeld. 

Ongeacht of je je naam hieronder terugvindt, wil ik je oprecht en hartelijk danken voor alle 

steun, kritische woorden, creativiteit en vriendschap.

Mijn promotor, Prof. dr. van Gulik. Beste Thomas, je hebt me de vrijheid gegeven om 

-letterlijk- te experimenteren, in het buitenland te werken en uiteindelijk het huidige 

proefschrift neer te zetten. Waar krijg je tegenwoordig nog die vrijheid om creativiteit 

binnen het onderzoek uit te diepen en ik wil je daar dan ook, naast zoveel andere dingen, 

expliciet voor bedanken. Ik hoop dat ik ooit eens bij je aan de operatietafel mag staan in 

verre exotische oorden.

Dr. Heger, beste Michal, mijn co-promotor en mijn kritische blik op onderzoek en het 

schrijven van manuscripten. In 4 jaar tijd hebben we veel discussies gehad over onze 

manuscripten, onderzoek, de chirurgie, mensheid en bij tijd en wijlen het leven. Het zal 

een moeilijke taak zijn je ongelijk te bewijzen naar aanleiding van onze laatste gesprekken, 

maar ik weet je te vinden om de creatieve, innovatieve, maar met name de kritische kijk op 

onderzoek weer aan te wakkeren.

De leden van mijn promotiecommissie, Prof. R.J.M. ten Berge, Dr. J.D. van Buul, Prof. S. 

Florquin, Prof. J.J. Homan van der Heide, Prof. L.W.E. van Heurn en Prof. G. Rakhorst: dank 

voor het kritisch lezen van de manuscripten en de bereidheid tot een geregelde discussie.

Alle vaste medewerkers van het lab die me door de jaren heen gesteund hebben: Goos, 

je hebt altijd een verfrissende kijk op het onderzoek gehad, me bij de eerste gelegenheid 

geleerd dat de blaas wat anders is dan een colon en mijn respect voor de dieren alleen 

maar doen toenemen. Albert, gelukkig heb jij meer verstand van cellen, navelstrengen en 

allerlei laboratoriumtechnieken dan ik. Het was altijd gezellig, leerzaam en laagdrempelig 

om bij je aan te kloppen. Adrie, zonder jou geen geïsoleerde rattennieren. Dank voor 

je geduld en inzet! Lindy, vele experimenten, meters paraffi  nelintjes en histologische 

kleuringen later blijf ik heel erg dankbaar voor al dat werk en de gezelligheid eromheen. 

Andrea, Esther, zonder al jullie hulp had alles veel meer tijd gekost, dank!
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Alle collega’s van het lab door de jaren heen: Gwen, Hendrik, Jaap, Nienke, Geert, Cara, 

Zineb, Tessa, Arvid, Thony, Lisette, Floor, Jimme, Rowan, Megan, Martien en Erik: bedankt 

voor de gezelligheid en goede discussies. Mijn kamergenoten, Robert, Mans en Ruud, 

dank voor jullie geduld, mooie tijden en koffi  ezuster-perikelen!

Ruurdje (en michiel), ik heb altijd genoten van de alternatieve ‘apen-sessies’ en laten we 

het door blijven zetten.

Prof. Bennink, Roel, veel dank voor al het regelwerk bij het uitwassen van de rattenlevers. 

Kora, dank voor de goede gesprekken en lange sessies in de bunker a.k.a. B-lab. 

Dr. Idu, Mirza, dank voor de hartelijke begeleiding en de vele transplantaties.

Anita Boïng, al je uren achter de FACS en kennis over micropartikels waren onmisbaar.

Bas Zaat, Leonie de Boer en collega’s, zonder jullie en de mogelijkheid het lab te bezetten 

was al het antibiotica-werk niet mogelijk geweest.

Herbert Korsten, Dirk de Korte, Jaap van Buul, Jeff rey Kroon, en de collega’s bij Sanquin, 

zonder jullie hulp had ik nooit zo diep in het endotheel en de viscositeit kunnen duiken.

Arie Steenbeek en Rick Bezemer, zonder jullie geen perfusiekast!

Wouter Florijn, dank voor je vertrouwen in het onderzoek.

Joanne Verheij, bedankt dat ik altijd op ‘short notice’ bij je binnen kon lopen voor je mening 

en het scoren van coupes.

Sean Moolman, Martin Nieuwoudt, and all the other people of CSIR and the University of 

Pretoria, thanks for the warm welcome and good times.

De studenten door de jaren heen die mij geweldig ondersteund hebben om de bergen 

werk te verzetten. In het bijzonder de leden van het transplantatieteam, maar zeker ook 

Bote Bruinsma, Lennart van Rijssen en Job Saris voor het doorspitten van de literatuur en 

allerlei bacterieculturen. Wadim de Boon, je was al bijna een vaste medewerker van het lab 
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en zonder jou had ik al die experimenten nooit kunnen doen.

Veel lof voor Johan van ‘t Leven en de medewerkers van Bronkhorst die me 

ondersteund hebben bij de dagen van experimenteren in Ruurlo en het installeren van 

de apparatuur.

Veel dank voor de waardevolle ruggespraak en kleuringen door Harry van Goor en Jaap 

van den Born uit het UMCG.

Bas Swildens, helaas heb ik niet al je expertise mee kunnen nemen in Hoofdstuk 2, maar 

jouw kennis van het varken is onmisbaar! Johannes van Loon, door jou heb ik door het 

doolhof van veterinaire anesthesie kunnen lopen.

Dr. Dor, Frank, ik wil je toch even apart noemen in dit dankwoord. Ik zie ernaar uit nog 

lang met je te blijven samenwerken zowel binnen als buiten de onderzoekswereld.

Verder wil ik natuurlijk iedereen bedanken van de afdelingen chirurgie, in het bijzonder 

G4, orthopedie, metabole ziekten, celbiologie, pathologie, translationele fysiologie, 

medische microbiologie, LEKC, LEICA en moleculaire biologie van het AMC.

De APROVE symposium dames: Marieke, Elske en Charlotte, dank voor de: let’s quiz into 

the night!

Het SEOHS 2011: Wouter, Lisette, Menke, Pim, Joy, Geert, Kurdo, Maud en Job, het was 

een fantastische achtbaan!

Mijn paranimfen, Bas van Ooij en Marcel Dirkes: jullie hebben mij inhoudelijk, 

relativerend, fi etsend en feestend naar dit moment begeleid. Ik ben dan ook trots en 

vereerd dat jullie het samen met mij willen afronden.

Ik wil ook al mijn andere lieve vrienden in alle gewesten bedanken. Ik ben vereerd met 

jullie steun, humor en begrip door de jaren heen. Het was altijd genieten tijdens de 

feestjes, barbeques, sportevenementen en de goede gesprekken tot zonsopgang. 

Jullie zijn onmisbaar!

Lieve Nien, ik ben trots op de mooie voorkant van mijn boekje en de designer daarvan. 
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Aaf en Sabine, jullie hebben zoveel meer gedaan dan nodig, met jullie erbij heb ik drie 

fantastische, onmisbare zusters!

Allerliefste ouders, hoe moet ik jullie ooit bedanken!

Matth: oeioeioeioeioei.

‘Je weet nooit wat er nog gaat komen,

Zolang je maar durft te blijven dromen.”


