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Naa vijf jaar onderbroken onderzoek naar de mechanismen die een rol spelen in de 
metabolee regeling van de bloedstroom door de kransslagaders van hett hart, is het de 
hardee realiteit dat je slechts een kleine bijdrage levert aan de bestaande wetenschap 
overr zoiets complex als de coronaire fysiologie. Het onderzoek naar de coronaire 
bloedstroomm regulatie gaat daarom door, maar dit proefschrift is af. Realiseert u zich 
datt vele mensen, naast alle patiënten, hebben meegeholpen aan de totstandkoming 
vann dit proefschrift. 

Dr.. H.B. van Wezel, beste Harry, co-promotor en ex-kamergenoot, zonder jou 
geenn proefschrift. Heel veel tijd heb jij in dit proefschrift zitten, waarvoor ik jee zeer 
veell  dank verschuldigd ben. Je nooit aflatende optimisme, doorzettingsvermogen en 
humorr zijn voor mij een groot voorbeeld. De discussies over velerlei onderwerpen 
zullenn hopelijk ook na het afronden van dit proefschrift voortgezet worden. Echter, 
hett lijk t mij dat er voorlopig geen enkele reden meer is om mij zondagochtend uit 
bedd te bellen. 

Prof.. dr. A. Trouwborst, beste promotor en opleider, hartelijk dank voor het 
vertrouwenn en de mogelijkheden die u me binnen de afdeling anesthesiologie 
gegevenn heeft voor het verrichten van het in dit proefschrift beschreven onderzoek. 
Voorr mij hét voorbeeld van hoe wetenschappelijk onderzoek met klinische zorg 
gecombineerdd kan worden. 

Prof.. dr. ir. J.A.E. Spaan, beste Jos en promotor, bedankt voor het onderricht in 
dee coronaire flow fysiologie en de mogelijkheid die je me als geneeskunde-student 
gebodenn hebt om vanuit jouw laboratorium onderzoek in de kliniek te verrichten. 
Bedanktt ook voor je kritische commentaar op de verschillende hoofdstukken van dit 
proefschrift. . 

Dr.. I. Vergroesen, beste Isabelle, ook jij hebt een zeer belangrijke rol gespeeld bij 
dee totstandkoming van dit proefschrift. Als directe begeleider tijdens mijn 
wetenschappelijkee stage heb je me destijds de eerste beginselen van de coronaire 
floww regulatie bijgebracht. Verder zijn je analytisch vermogen en inzicht in het 
regelsysteemm van onschatbare waarde geweest bij de stukken die we hebben 
geschreven.. Bedankt daarvoor. 

Ir .. J. Dankelman, beste Jenny, veel van het werk in dit proefschrift borduurt voort 
opp jouw experimentele werk in de hond en de geit. Zonder dat onderzoek zou dit 
proefschriftt er waarschijnlijk ook niet geweest zijn. Verder dank ik je voor je 
adviezenn en commentaar in de beginfase van het project. 

Marjoleinn Porsius, zonder jouw adequate hulp tijdens de proeven zou de data-
aquisitiee een stuk moeilijker zijn geweest. Menigmaal hebben we samen de 
thermodilutiee catheter de sinus coronarius ingekeken, als het Harry eens een keer 
niett lukte om die meteen in de eerste poging te catheteriseren. Dank ook voor je 
gezelligheidd en je niet aflatende goede humeur als we weer eens een keer in alle 
vroegtee een proef aan het opstarten waren. 

Nennyy Santosa, Robert Videier, en andere anesthesiemedewerkers, bedankt voor 
diee keren dat julli e de rol van Marjolein met verve overnamen. Johan Lust, Martin 
Beenhakker,, en Coen Weber, bedankt voor het feit dat julli e altijd wel een 
anesthesiemedewerkerr vrij konden maken om ons tijdens de proeven te helpen. 
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Prof.. dr. J.G. Bovill, dr. D.J.G.M Duncker, Prof. dr. C. Ince, Prof. dr. B.A.J.M. 
dee Mol, Prof. dr. J.J. Piek, Prof. dr. CA. Visser, en Prof. dr. P.A. van Zwieten wil ik 
hartelijkk danken voor de bereidheid plaats te nemen in de beoordelingscommissie 
vann dit proefschrift. 

Dirkk Jan Veldman, Eddy de Beaumont, Jules Biervliet, Joseph Odoom, Connie 
Blom,, en Jacques Peper, bedankt dat julli e er nooit een probleem van maakten als ik 
eenn van jullie*  patiënten in het onderzoek wilde includeren. Ook bedank ik julli e 
voorr julli e geduld en klinische zorg voor de overige patiënten als wij weer eens een 
proeff  deden. 

Prof.. dr. L. Eijsman en sfafleden Bas de Mol, Toon de Jong, Jaap Kloek, Jan van 
derr Meulen, Albert van den Brink en Ely Broekhuis, zonder julli e welwillendheid, 
flexibiliteitflexibiliteit  en geduld ten aanzien van het onderzoek in cardiochirurgische patiënten 
zouu een project als dit onmogelijk zijn geweest. Veel dank daarvoor. 

Stafledenn en arts-assistenten van de afdeling anesthesiologie, bedankt voor de 
steunn en de getoonde interesse in mijn promotieonderzoek. Bedankt ook voor julli e 
extraa inzet in de afgelopen periode, waardoor ik de mogelijkheid kreeg om aan dit 
proefschriftt te werken. 

Arts-assistentenn cardio-pulmonale chirurgie, perfusionisten en operatie-
medewerkers,, dank voor julli e geduld als de operaties, ondanks al onze inspanningen, 
tochh uitliepen. 

Medewerkerss van de röntgen, bedankt voor julli e hulp bij het catheteriseren van 
dee sinus coronarius. Bedankt ook voor julli e flexibele opstelling ten aanzien van het 
gebruikk van de 'infusor pomp' van de angiokamers. 

Medewerkerss van de catheterisatiekamer, veel dank voor het gebruik van julli e 
Medradd pomp. 

Michiell  van der Meer, met jouw kennis van onze enigszins gedateerde computer 
hebb je me verschillende keren fantastisch geholpen. Het item 'geitnr.' uit het Sampler 
menuu heb ik echter nog steeds niet veranderd. 

Aartt Boekee, bedankt voor je zorgvuldige onderhoud en gastvrijheid ten aanzien 
vann de bloedgasapparatuur. 

.Leoo Mesman, Cees Romijn, en andere collega's van het instrumenteel bedrijf, veel 
dankk voor julli e hulp als we weer een of ander 'technisch' probleem hadden. Alleen 
tegenn draadbreuk in een sinus coronarius catheter zijn zelfs julli e niet opgewassen. 

Jann Fiolet en Cees Schumacher, veel dank voor de bepaling van de lactaat 
concentratiess in de bloedmonsters. 

Joss Wesselman, Jurgen van Teeffelen, Daphne Merkus, Luc Bos, Annemieke 
Cornelissen,, en Hans Vink, bedankt voor de altijd even goede goede sfeer op het lab, 
dee vele koppen koffie, en de ervaringen met het dier-experimentele onderzoek. Voor 
eenn student geneeskunde heb ik het toch niet onaardig gedaan? 

Marjannaa van Westing en Jetty Stam, dank voor julli e secretariële en 
organisatorischee ondersteuning en de zo net getypte FedEx briefjes. 

Leonn Ubags en Peter Bruins, met julli e adviezen en telefoonnummers, hebben 
julli ee als mijn voorgangers, de administratieve rompslomp rond deze promotie 
aanzienlijkk verlicht. Bedankt. 
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Mijnn paranimfen, Roland (Ronald) Henry en Joris de Groot, beste vrienden, 
zonderr jullie hulp, goede smaak en gezelligheid zouden de laatste maanden zonder 
meerr een stuk zwaarder zijn geweest. Nu jullie nog! 

Tenn slotte is het goed om te beseffen dat er meer is dan alleen werken en 
promoveren.. Daarom bedank ik Pieter, Bram en Coby en alle vrienden, die buiten 
werktijd,, het leven thuis en in de stad zo veraangenamen. Mijn lieve Brigit, vriendin, 
levensgezell  en reisgenoot, je zult wel blij zijn dat het promoveren achter de rug is. 
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