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Een proefschrift zonder dankwoord is als een OK zonder OK-borrel: eigenlijk wil 
je er niet aan beginnen, maar uiteindelijk eindig je er toch. Dit proefschrift is tot 
stand gekomen door de adviezen, steun en hulp van velen, aan hen richt ik graag dit 
dankwoord: Dankjewel!

Traditiegetrouw richt ik eerst het woord aan hen die mij de kans hebben gegeven een 
academische promotie te kunnen starten én voltooien: mijn promotores en co-promotor. 
Waarde promotoren, Professor Markus Hollmann en Professor Benedikt Preckel; waarde 
co-promotor, Nina Hauck-Weber: als een van de eerste Nederlandse promovendi in de 
L.E.I.C.A.-onderzoeks-arena hebben we even aan elkaar moeten wennen. Maar na een 
paar schijnbewegingen en straf-penalty’s bleek Nederland-Duitsland prima samen te 
gaan. 

Markus, ik wil je graag bedanken voor de kansen die je me gedurende mijn traject 
gegeven hebt. Je bent een inspirerend opleider en je hebt mijn enthousiasme voor 
onderzoek altijd aangewakkerd. Dank dat je me hebt gesteund tot het einde, in alle 
facetten… Benedikt, ook al werd je pas later officieel mijn promotor, jouw ideeën over 
helium en cardioprotectie vormen de basis van dit proefschrift. Dank je wel dat je jouw 
onderzoekswerk met mij hebt willen delen. 

Dan richt ik graag enkele woorden tot de enige co-promotor die ik heb: Dr. Nina Hauck-
Weber. Nina, het merendeel van dit proefschrift had niet bestaan zonder jouw input. 
Het was niet altijd makkelijk, maar toch heb ik een scala aan experimentele technieken 
kunnen toepassen. Ik hoop dat onze gemeenschappelijke passie voor experimenteel 
onderzoek nog tot vele (succesvolle) translationele projecten en glazen Sekt mag leiden. 
Girl power!

Uiteraard wil ik ook graag de leden van de commissie danken voor het lezen en 
beoordelen van dit proefschrift: Professor Wolfgang Schlack, Professor Marcus Schultz, 
Professor Bas de Mol, Professor Carlie de Vries, Dr. Christa Boer en Dr. Michal Heger. 
Bij het samenstellen van de commissie heb ik –eigenwijs als ik ben- mijn voorkeuren 
niet onder stoelen of banken gestoken en ik ben dan ook trots dat een gezelschap van dit 
kaliber mijn opponenten zullen zijn op de grote dag. 

Mijn twee paranimfen, Dunja Westhof en Kirsten Smeele, ik ben blij dat jullie op 
de grote dag naast me staan. Kirsten, labmaatje, mede-perfectionist en experimentele 
partner in crime. Sinds wij weg zijn vliegen de -80 handschoenen nooit meer door het 
lab. Dunja, roomie, wanneer leer je me nou eens hersenen prepareren…fijn dat je me 
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altijd doorziet en dus al een paar keer hebt gered van de ondergang. I appreciate! 

En dan zijn er nog vele anderen in de onderzoekswereld die een rol hebben gespeeld 
bij de totstandkoming van dit werk en van mij als onderzoekster. Te beginnen bij het 
L.E.I.C.A. Allereerst wil ik graag Coert Zuurbier bedanken voor de wetenschappelijke 
tips en tricks, de (wijze) lessen en je altijd openstaande deur. Ik hoop dat ik in de 
toekomst nog eens met je kan samenwerken! Cathrien Wieland, het was kort maar 
krachtig. Dank dat je me terzijde hebt gestaan met mijn eerste immunologische project. 
Koen van der Sluijs, bedankt voor je input bij mijn pogingen tot metingen in bloed. 
Aan hen die klinische praktijk combineren met experimenteel onderzoek, zoals Nicole 
Juffermans, Marcus Schultz, Philipp Lirk en Rob van der Hulst, jullie zijn het bewijs dat 
het kan en daarom mijn voorbeeld. 

Anita Tuip, heldin van het lab, need I say more? Raphaela Kerindongo, de Western 
Blot Queen, niemand heeft je nog overtroffen. Geartsje Jongsma, jammer dat je weg 
bent, het was fijn met je op het lab. Anneke van Galen, de fijne “kneepjes” van het 
proefdiervak leerde ik van jou;-) Jullie allemaal super bedankt! 

Mijn lieve collega-PhD-students. De eerste lichting: Jorrit-Jan Hofstra, Alexander Vlaar, 
Gitara Edward, Andre Heinen, Kirsten Smeele en Denise Veelo. En later mijn roomies 
van de AIO-kamer: Hamid Aslami, Charlotte Beurskens, Friso de Beer en Rianne 
Nederlof; maar ook Robert Weenink, Marleen Straat, Sabrine Hemmes, Luuk Wieske 
en Liewe Bos. Ragnar Huhn, dank je dat je me hebt leren opereren op ratten en dat je 
me hebt laten zien hoe je dingen aanpakt als ‘man on a mission’. Team HeLIX; Kirsten 
Smit, Daniel Brevoord en Djai van de Vondervoort; ik moet steeds aan pinguïns denken 
als ik aan die studie denk. En aan rampspoed. Ilse Kuijpers, we promoveren op dezelfde 
dag, ik verheug me nu al op ons feest! Collega-AIO’s: wat hebben we lief en leed gedeeld, 
de befaamde downs opgevangen met muffins en koffie en de ups gevierd met drank. Een 
onvergetelijke tijd.  

Uiteraard zijn er nog vele anderen die mijn onderzoeks-pad gekruist hebben. Michal 
Heger, Experimentele Chirurgie; dank je dat je me een inkijkje hebt gegund in jouw 
onderzoeks-mind, it has been quite a ride;-) Rowan van Golen, onderzoekstalent, keep 
up the good work en thanks. Wouter Florijn, proefdierdeskundige, dank je wel voor 
je laagdrempeligheid en je adviezen. De dierverzorgers van algemeen 2: dank dat jullie 
altijd zo goed voor mijn ratjes hebben gezorgd. Nan van Geloven, statisticus, ik ben blij 
dat ik complexe vraagstukken bij jou kon neerleggen. 
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Het CEMM; Arjan Hoogendijk en Jennie Pater, dank je wel voor alle FACS hulp, als ik 
er alleen had gezeten was ie allang het raam uit gegaan. Allard van der Wal, patholoog, 
er ging een wereld voor me open onder die microscoop, dank voor de histologische 
begeleiding. Hanno Tan, cardioloog, nog altijd ben ik dankbaar dat ik het echo-apparaat 
voor langere tijd mocht lenen. Max Hardzyenka, collega AIOS anesthesie en cardio-
specialist, dankzij jou kreeg ik een inkijkje in de wereld van de echocardiografie.  

Mijn onderzoeks-hobby was slechts mogelijk door steun uit de kliniek. Allereerst 
wil ik oud-opleider en opleider Christiaan Keijzer en Wolfgang Schlack van de 
Anesthesiologie AMC bedanken voor de onophoudelijke steun bij het najagen van mijn 
wetenschappelijke ambities. Daarnaast ook dank aan de OK-planners: Fleur Mokken, 
Benedikt Preckel en Markus Hollmann. Uiteraard is mijn dank groot aan eenieder van 
de staf, de AIOS, de verkoever en de anesthesie medewerkers die mij op wat voor manier 
dan ook geholpen heeft, jullie weten wie jullie zijn. Collega-AIOSsen uit mijn jaar: a big 
thank you dat jullie het met me uithouden, ik ben er bijna nooit;-). Het tij zal keren. 

Graag wil ik ook de anesthesiologen en anesthesie medewerkers uit het OLVG -opleider 
Peter de Haan in het bijzonder- bedanken voor de flexibiliteit en het begrip voor mijn 
chronische drukte. Met heel veel plezier sta ik bij jullie op OK, een betere perifere plek 
had ik me niet kunnen wensen. Door jullie komt de clinicus in me naar boven. 

Als de nood het hoogst is…komt hulp uit allerlei hoeken. Tijdens de laatste loodjes 
hebben velen me geholpen. Antoinette Kootte, bijzonder dat je als eerste mijn introductie 
en discussie gelezen hebt. Je moral support heeft me enorm geholpen.  Ik hoop dat we 
ooit nog eens samen naar Boston gaan, maar dan niet voor elektrolyten...Sietzke Rozie, 
je hebt me gered van de RSI. Nikole van Kessel, met behulp van jouw grafisch talent is 
er een boekje uit mijn computer gerold. Camilo Schaling, jij maakt mijn promotiefeest 
mogelijk, YOLO! En dan de sponsoren, die stuk voor stuk de eindspurt hebben mogelijk 
gemaakt: dank je wel allemaal!!

Maarten, mijn ‘kleine grote’ broer. Je bent m’n vader, moeder en beste vriend in één. We 
denken hetzelfde over veel dingen, maar zijn ook zo verschillend. Ik in de geneeskunde, 
jij in het vreemdelingenrecht. Dank voor je steun en toeverlaat, de gezamenlijke biertjes, 
gezelligheid, Ibiza, je muziek, je adviezen en je humor. Ik ben trots dat jij mijn broer 
bent. Martijn, het is leuk om een jonger broertje te hebben die zo ontzettend talentvol 
is op meerdere vlakken. Je bent simpelweg een genie, en ik snap overigens niets van 
jouw studieboeken, behalve dan waar het boek gedrukt is. Ik hoop over een aantal jaar 
bij jouw promotie aanwezig te zijn, in de astrofysica, de theoretische natuurkunde of 
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sterrenkunde ofzo. 

Christopher, je hebt het begin van mijn promotie traject van dichtbij meegemaakt. 
Danke das du da warst. KD en OS, fijn dat jullie er op de achtergrond zo zijn. 

Lieve vrienden. Sommigen van jullie ken ik al zo lang, dat jullie haast familie zijn 
geworden. Anderen zijn later aangehaakt, maar niet meer weggegaan. Jullie spelen een 
belangrijke rol in mijn leven: jullie zijn mijn klankbord, sparring-partners en inspiratie. 
Jullie zijn er voor me geweest en hebben dit werk tot stand zien komen.   Ontzettend 
bedankt voor de vriendschap. En oja, ik hoop er vanaf nu weer wat vaker bij te zijn!  

Jochem, oogje, ouwe schurk, lieve schat. Van jou mocht deze zin niet in mijn proefschrift. 
Maar er ontbrak nog een woord: mieren-t.... Je maakt mijn leven niet makkelijker, maar 
wel veel leuker. Ik ken niemand die zo trots is op mij als jij, dank je wel dat je er bent! 
LYLT. 
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