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een stuk moeilijker verlopen. Kort en krachtig wil ik daarom via deze weg iedereen 
bedanken die een bijdrage hebben geleverd. Een aantal mensen in het bijzonder.

Ten eerste mijn promotor Prof. dr. J.C. Goslings, beste Carel. De eerste keer toen ik op 
jouw kamer kwam, heb ik uit zenuwen je kast omver gegooid omdat het traumasein 
voor de eerste keer afging. Foto`s met je kinderen en bekers van TraumaNet lagen op 
de grond. Ondanks dat je me op dat moment waarschijnlijk het liefst zo snel mogelijk 
uit je kamer wilde hebben, heb je het aangedurfd om mij later toch weer in je kamer 
toe te laten en mij drie jaar lang te begeleiden. Of het nu een zondag was of een 
doordeweekse dinsdagochtend, nakijken van stukken gebeurde op ieder moment van 
de dag en de week. Korte maar effectieve overlegmomenten inspireerden mij om weer 
aan de slag te gaan. Carel, ontzettend bedankt voor je kritische blik en je steun in de 
afgelopen jaren.

Natuurlijk ook mijn co-promotor prof. dr. N.P. Juffermans. Beste Nicole, met jou heb 
ik het meest intensieve emailverkeer gehad tijdens mijn promotietraject. Ontzettend 
veel respect heb ik voor de manier waarop jij je klinische werk combineert met de 
wetenschap en het begeleiden van vele promovendi. Altijd stond je deur open en kon 
ik langslopen voor vragen. Ik heb het ongelooflijk getroffen met een co-promotor die zo 
makkelijk benaderbaar is. Jij hebt mij onder andere geleerd om de onderzoeksresultaten 
in een breder perspectief te zien, heel erg bedankt hiervoor. 

Dank aan alle mede-auteurs die hebben meegeschreven aan de artikelen uit dit 
proefschrift. 

Prof. dr. M.J. Schultz, prof. dr. M.W. Hollmann, prof. dr. C Boer, dr. S.S. Zeerleder, 
prof. dr. L.P.H. Leenen en prof. dr. K. Brohi bedankt dat u plaats wilt nemen in mijn 
promotiecommissie en mijn proefschrift wilt beoordelen. 

Dear TACTIC partners thank you all for your efforts and for adding such value to this 
thesis. 

Mijn voorganger Marcella Muller. Bedankt voor het opzetten van de ACIT studie 
waardoor ik kon instappen op een rijdende trein. 
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Dank aan alle studenten die in de avonden en de weekenden klaar stonden om trauma 
patiënten te includeren. 

Alle collega-onderzoekers van de IC, bedankt. Zonder al jullie tips en tricks had ik zeker 
nog veel meer uren achter mijn computer zwoegend moeten doorbrengen.

Jacqueline, Joke, Els, Indra, Fenne, Ingrid en Coos zonder jullie zou G4 een grote chaos 
zijn. En Jacq, de moeder van de trauma-onderzoekers, zonder jou zou dit proefschrift 
niet tot stand zijn gekomen. Bedankt voor je steun. Ik ben blij in jou ook een tikkel-
liefhebber gevonden te hebben. 

G4 onderzoekers wat ben ik blij dat ik jullie om me heen heb gehad afgelopen 3 jaar. 
Zonder jullie was het promoveren een stuk minder gezellig geweest. Zeg maar rustig, 
heel saai. Door jullie enthousiasme ging ik altijd met plezier naar mijn werk toe. 

Dank aan de trauma-collega`s Kaij, Dominique, Robert-Jan, Manouk, Siem, Marjolein 
en Matthijs. Promoveren zonder de koffiebar bij Kaij was onmogelijk geweest voor mij. 
Gelachen maar ook stoom afgeblazen, alles kon onder het genot van een heerlijke 
“echte” kop koffie. Jouw verwilderde haren verklapten wanneer je weer met SPSS aan 
het stoeien was en zorgde voor een glimlach op mijn gezicht. Robert-Jan en Manouk, 
wat super fijn dat ik ook nu in het OLVG West weer met jullie mag samenwerken en 
bedankt dat jullie mij bij de hand wilden nemen in de “nieuwe” wereld van het dokteren. 
Dominique wat leuk dat we zowel samen mochten onderzoeken als zaaldokteren. Siem 
en Marjo, waar lawaai en gelach is, zijn jullie te vinden. Heerlijke sfeermakers zijn jullie 
voor G4! En Matthijs, die bijna vanaf de eerste dag betrokken is geweest bij de ACIT 
studie, eerst als student, later als collega-onderzoeker. Aan zo`n betrokken iemand als 
jij laat ik de studie met veel vertrouwen achter. En al helemaal met Guido aan je zijde. 
Guido geeft een nieuwe dimensie aan de traumachirurgie door het delen van updates 
en beeldmateriaal van AT5. Bedankt allemaal!

Joline, Saloomeh en Monique, wat een ontzettend gezellige tijd heb ik met jullie 
gehad. Sallie wat vind ik jou als persoon fantastisch. Zo lekker relaxt en een lach die 
zo aanstekelijk is dat ik me altijd vrolijk voel bij jou. Jo, altijd sta je klaar voor iedereen. 
Mensen met zo`n gouden hart en zo`n luisterend oor zijn maar op 1 hand te tellen. Mo, 
promoveren met jou bij de trauma was in een woord fantastisch. Ongelooflijk hoe wij 
zo dicht naar elkaar zijn toegegroeid in zo`n korte tijd. Volgens mij is er niets wat wij niet 
besproken hebben onder het genot van een cappuccino. Zo jammer dat ik jullie niet 
elke dag om mee heen heb! Echte vriendinnetjes heb ik in jullie gevonden!
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De chirurgen en assistenten uit het OLVG West. Ik ben heel blij dat ik bij jullie mag leren 
om een dokter te zijn. Bedankt voor al het gezelligs tot nu toe en de gezelligheid die 
nog moet komen.

Pap, mam, Tijmen en Rogier, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde, belangstelling 
en steun. Heerlijk om zo`n fijne thuishaven te hebben.

Al mijn vrienden die ik niet een voor een zal noemen, maar waar ik ontzettend veel steun 
aan heb gehad tijdens mijn promotie. Biertjes, theetjes, diners, lunchen, lachen, sporten, 
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Kirsten Balvers was born on the 5th of June 1987 in Woerden, The Netherlands. In 
2005 she graduated from secondary school at the Stedelijk Gymnasium in Apeldoorn. 
She moved to Groningen to study Human Movement Sciences at the University of 
Groningen. After finishing her propaedeutic examination, she started her medical 
training at the same university and obtained her medical degree in 2013. She worked in 
the Sint Elisabeth Hospitaal in Curaçao for one year as part of clinical rotations.

In January 2013 she started her PhD project at the Trauma Unit and the Department 
of Intensive Care Medicine, under supervision of prof. dr. J.C. Goslings and prof. dr. 
N.P. Juffermans. During her PhD research she was part of the International Trauma 
Research Network (INTRN), in which 6 European Level-1 trauma centres are involved. 
The INTRN was funded by the European Union Framework Programme 7 (FP7) to better 
understand coagulopathy and to obtain more knowledge about transfusion practice in 
trauma patients. Kirsten was involved in two large trials which were initiated by INTRN. 
The first one was the prospective multicentre observational study named Activation of 
Coagulation and Inflammation after Trauma (ACIT) study. This thesis is partly established 
by using this large database of trauma patients. Furthermore, results from the ACIT study 
were used to develop the second trial, which is a multicentre randomised controlled 
transfusion trial, named the Targeted Action for Curing Trauma-Induced Coagulopathy 
(TACTIC) trial, which has been started in January 2016. 

After three years, her work in the field of trauma-induced coagulopathy resulted in 
her dissertation title “Optimising diagnosis and treatment of coagulopathy in severely 
injured trauma patients”.  At the end of her PhD project she participated in an exchange 
program and gained research experience in the Royal London Hospital under supervision 
of prof. dr. K. Brohi. Currently, Kirsten is working in the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
(OLVG) West in Amsterdam as a surgical resident (ANIOS), under the supervision of dr. 
Vrouenraets.  


