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Voorwoord 

Aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben velen een bijdrage geleverd. 

Een aantal van hen wll ik hier graag noemen. 

Dr.J.M.Karemaker zorgde voor dagelijkse begeleiding en aanmoediging, bracht vele 

icleeen in, en was zowel een onuitputtelijke bron van fysiologische kennis als een 

actief organisator van dit en ander onderzoek. 

Prof.dr.J.Strackee had een actieve inbreng bij de modelvorming en signaalverwerk

ing. 

Prof.dr.J.Th.F.Boeles en andere leden van de vakgroep Fysiologie gaven veel mogel

ijkheid tot discussie en zorgden voor een stimulerende werksfeer. 

Dr.G.A.van Montfrans stelde de door hem verzamelde half-ruwe bloeddruk gegevens 

beschikbaar voor verdere analyse. Ir.K.H.Wesseling en ir.J.J.Settels waren steeds 

bereid ons een prototype van de Fin.A.Pres vinger-bloeddrukmeter te laten gebru

iken. Samen met dr.W.Wieling en de overige leden van de Werkgroep Fysiologie 

en Pathofysiologie van de Circulatie (FPC) vormden zij een deskundig forum met 

betrekking tot de regulatie van de bloeddruk. 

Evenzo was de Biofysica werkgemeenschap Fysica van Hart en Circulatie (FHC) 

een nuttig klankbord voor meer wiskundig getinte onderwerpen. 

Ir.A.van Gent en Dr.lr.G.J.Louter zorgden voor het feilloos werken van de com

puter. H.Louwes en M.S.J.Overzier maakten de vele foto's voor dit proefschrift, 

zonodig in haast. Dra.J.D.Donnison-Speijer en W.Stok assisteerden bij het verza

melen van gegevens en bij het maken van de figuren. 

Zonder al deze hulp was het hier beschreven onderzoek niet goed mogelijk 

geweest. 

Roel de Boer, 3 november 1985 




