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Hett proefschrift is voltooid, en nu heb ik de kans mijn dank te betuigen aan de vele mensen 

diee een bijdrage hebben geleverd aan dit werk. Met hun hulp en toewijding is het gelukt 

omm in betrekkelijk korte tijd alle experimenten te voltooien en uiteindelijk de resultaten te 

bundelenn in dit boekje. Enkele van hen zal ik hier dan ook persoonlijk bedanken. 

Professorr Jacobs, mijn hooggeschatte promotor. Uw chirurgische en organisatorische 

kwaliteitenn hebben er in korte tijd voor gezorgd dat het AMC een toonaangevend centrum 

iss geworden voor de behandeling van thoracoabdominale aneurysmata. Vele "hotshots" 

vanuitt de hele wereld zijn reeds komen kijken hoe deze aandoening nu eigenlijk aangepakt 

moett worden. Ook tijdens mijn onderzoeksperiode heeft uw doelmatigheid en drang naar 

resultaatt ervoor gezorgd dat alle studies snel succesvol afgerond konden worden. Als ik in 

dee toekomst "deze tak van sport" wil leren, weet ik waar ik mij zal moeten aanmelden. Uw 

vertrekk naar het zuiden is een verlies voor het noorden. 

Professorr Kalkman, beste Cor en eveneens promotor. Ook jou vertrek naar een andere 

academiee is een groot gemis voor het AMC. Zonder jouw MEPs was de TAAA chirurgie niet 

gewordenn wat het vandaag is. "The winning team Jacobs en Kalkman is niet meer." Tijdens 

dee vele uren waarin we discussieerden over mijn onderzoek (en vele andere zaken) heb ik 

buitengewoonn veel van je geleerd. De taallessen ("de alinea volgens Drummond") zal ik 

niett vergeten. Het feit dat we vlak bij elkaar wonen heeft het voor mij een stuk makkelijker, 

enn ook gezelliger gemaakt om mijn proefschrift af te ronden. 

Weledelzeergeleerdee de Haan, beste Peter, mijn co-promotor. Wat hebben we veel lol 

gehadd tijdens onze experimenten. Ik ben je zeer dankbaar dat je de anesthesie (en een 

hoopp denkwerk) hebt willen verzorgen tijdens onze experimentele escapades; een luxe 

positiee voor een onderzoeker. Zonder jou was dit alles nooit gelukt. Je geduld, 

doorzettingsvermogenn en perfectionisme waren een inspiratie. Ik hoop dat we in de 

toekomstt nog vaak aan een "projectje" zullen beginnen, gezien jij nu de taak van TAAA-

goeroee op je moet nemen in huis. 

Marloes,, Goos en John, de biotechnici van de experimentele chirurgie. Jullie bereidheid, 

toewijdingg en expertise op de experimentele OK is ongelooflijk. Uiteindelijk kon altijd alles. 

Ikk heb veel lol gehad met elk van jullie tijdens onze "stressy" operaties. Behalve de assistentie 

iss jullie imput bij het uitdenken van de experimenten zeer belangrijk geweest, soms leidend 

tott rare, maar effectieve methoden, zoals het postoperatieve dieet van M&M's en 

chocoladevlaa voor de varkens. 
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Marjoleinn Porsius, onze research nurse. Elke dinsdag zaten we samen achter de MEP-kast 

tijdenss de TAAA operaties. Die dagen waren altijd goed gevuld met gezelligheid en snoep. 

Ookk de vele late maandagen op het lab en de nauwkeurigheid van jouw MEP-bijdragen 

hebbenn ervoor gezorgd dat de klinische en experimentele studies geworden zijn wat ze 

moestenn zijn. Dank je. 

Prof.. dr. Van Gulik, beste Thomas, veel dank voor het meedenken en beschikbaar stellen 

vann de faciliteiten op de experimentele chirurgie. 

Peterr Rutten, Jos meyer en Evert Scholten, de perfusionisten. Jullie bijdrage en meedenken 

magg niet ongemerkt voorbijgaan. Veel dank voor jullie bereidheid en expertise. 

Joriss jaspers, de "Willie Wortel" van het AMC. Dankzij jouw inzet en kennis hebben we de 

selectievee perfusie-experimenten kunnen uitvoeren. Vele van jouw uitvindingen zullen de 

geneeskundee nog vergemakkelijken en verbeteren. 

Vincentt van Iterson. Tijdens je wetenschappelijke stage heb je je interesse voor de chirurgie 

duidelijkk laten zien. Je nauwkeurige bijdrage voor hoofdstuk 7 was aanzienlijk. Ook je 

bereidheidd bij de andere experimenten stel ik zeer op prijs. 

Ivoo Vanicky, dear Ivo, thank you very much for your advise and the evaluation of the porcine 

spinall cords. I hope the Amsterdam-Kosice link remains. 

Dee commissie, Prof. dr. L Eijsman, Prof. dr. B.A.J.M. de Mol, Prof. dr. H. Obertop, Prof. dr. 

J.. Rauwerda, Prof. dr. A. Trouwborst en dr. M.A.A.M. Schepens wil ik hartelijk bedanken 

voorr hun bereidheid deel te nemen aan deze mooie dag. 

Dee afdeling G4; Els, Yolande, Johanna, Nikola, Bart, Mark, Lucienne, Miquel, Karen, Rutger, 

Pascal.. Met jullie waren de lange dagen achter de computer altijd weer lachen, net zoals de 

vrijdagavondenn in de kroeg of op de vele feesten. De coca-cola break zal wel verleden tijd 

zijnn geworden. Velen van jullie zie ik vanaf 1-1-01 weer dagelijks. Het worden leuke tijden. 

Mijnn nimfjes, Djamila Boerma en Peter van Duijvendijk. Blij en natuurlijk vereert dat jullie 

dezee leuke klus wilden verzorgen. Met jullie beiden heb ik veel lol gehad en zal dat hopelijk 

blijvenn hebben de komende jaren. Gelukkig kunnen we op de 23ste John Travolta weer eer 

aann doen. 
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Dee steun en toeverlaat van de G4 dub; Els, Dorien en Saskia. Veel dank voor jullie hulp en 

inzett tijdens deze jaren. 

Stevenn van Sterkenburg, beste Steven, bedankt voor de lessen in de chirurgie tijdens mijn 

eerstee stapjes naar "perfectie". 

Allee medewerkers van de experimentele chirurgie en GDIA; Ties van de berg, Carla Bouwhuis, 

Kittyy Cisse, Peter Schneider en Henk de Wit, veel dank voor jullie uiteenlopende inspanningen. 

Irenee Straatsburg, bedankt voor je planning en schunnige opmerkingen. 

Chriss Bor, bedankt voor de mooie vormgeving van dit boekje. 

Lievee pa en ma, bedankt voor de al decennia durende, en nooit aflatende interesse en 

steun,, en voor de kansen die jullie mij geboden hebben. 

Michèle,, lieve Oekel, zonder jouw geduld en begrip was dit pas echt een zware periode 

geweest.. Altijd een luisterend oor voor de MEP-verhalen. (Welk experiment was dit ook al 

weer?)) Je liefde, vertrouwen en advies bij enkele moeilijke keuzes in de laatste jaren hebben 

voorr mij erg veel betekend. 
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