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Nawoord d 

Eenn promotie doe je nooit alleen en dat moge blijken uit de hieronder volgende 
opsommingg van mensen, die in meerdere of mindere mate bijgedragen hebben 
aann het totstandkomen van dit proefschrift. 

Mij nn hooggewaardeerde promotor, Prof. Dr. P.A. van Zwieten, ben ik 
bijzonderr dankbaar voor het feit dat hij er altijd was om mijn vragen en 
verhalenn aan te horen, manuscripten met lichtsnelheid te corrigeren en mij de 
presentatiekunstt te proberen bij te brengen. Dr. Martin Pfaffendorf, mijn co-
promotorr dank ik voor de praktische begeleiding en de hulp bij het 
interpreterenn van de resultaten van de verschillende experimenten. 
Prof.. Dr L. Arisz, Prof. Dr C. Ince, Prof. Dr M. Göthert, Prof. Dr E.T.A. 
Knape,, en Prof. Dr CA. Visser ben ik zeer erkentelijk voor de beoordeling van 
hett manuscript en hun deelname aan de promotiecommissie. 

Dr.. M.B. Vroom, beste Margreet, jij , samen met Harry van Wezel, hebben me 
inn een keer geïnteresseerd voor zowel de wetenschap als de anesthesiologie. Ik 
hebb veel van julli e geleerd en heb geen spijt gehad deze weg gekozen te 
hebben! ! 
Dee vrienden (collega's) van het lab hebben de structuur en de sfeer gecreëerd 
omm mijn promotie tot een goed einde te brengen. Myra Rinia-Feenstra, lieve 
Myra,, we zijn samen door heel wat moeilijke momenten gekomen en ik ben je 
dann ook erg dankbaar voor je vriendschap, je interesse en je humor. Daarnaast 
benn ik je erg dankbaar voor het reviewen van het boekje voor het naar de 
drukkerr ging. Jippe Balt, beste Jippe, ook ji j hebt mijn boekje gereviewed voor 
hett naar de drukker ging en daar ben ik je erg dankbaar voor. Daarnaast hebben 
wee samen de sport weer op het lab geïntroduceerd! (Als je nog een keer naar 
Milanoo wil fietsen, ga ik misschien wel mee....). Alex Nap, Carsten Sand en 
Jörnn Streefkerk, kerels, julli e zijn cruciaal geweest in de teamvorming van het 
laatstee jaar en dat was fantastisch, dank hiervoor! Marie-Jeanne Mathy, wat 
moett een aio zonder jou beginnen? Dank voor je veelzijdige hulp bij de 
dierexperimentenn en je nooit aflatende interesse. Mijn ex-collega Jan Baan ben 
ikk dankbaar voor zijn hulp bij het opzetten van de plethysmografie in het AMC. 
Daarnaastt wil ik mijn ex-collega's Harry Batink, Lilian Beenen, Frank 
Heijenbrok,, Qun Li, Stephan Peters en Juliette Zwaveling danken voor hun 
gezelligheidd en hun inzet en hulp bij het oplossen van de verschillende 
vraagstukkenn die rezen in de loop van de experimenten. 

Velee mensen van verschillende afdelingen en ziekenhuizen zijn betrokken 
geweestt bij de totstandkoming van dit proefschrift. Arjan van Dijk en Tom 
Witteman,, afdeling technische dienst, LUMC; Marcel Teunissen, 
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experimentelee dermatologie. AMC; Cynthia Lehé en Dr. P.K. Das. afdeling 
pathologie,, AMC; Dr. G.A. van Montfrans. Dr. R.P. Koopmans. Dr. J.J. van 
Lieshout,, afdeling interne geneeskunde, AMC; de medewerkers van de 
medischee instrumentele dienst en de glasinstrumentmakerij, AMC; Dr. 
Christiano.. afdeling plastische chirurgie, Spaarne Ziekenhuis Haarlem en Dr. 
Tann en Dr. van Tetering, afdeling plastische chirurgie Kennemer Gasthuis 
locatiee Elizabeth. Haarlem. Dr. Kwee Lan Kam. Yamanouchi Nederland; Dr. 
J.G.R.. de Mey, afdeling Farmacologie, AZM. Dank voor uw steun en hulp! Ik 
benn ongetwijfeld nog namen vergeten, waarvoor alvast mijn welgemeende 
excuses. . 

Mij nn werk als ambulancechauffeur bij de GGD Haarlem heeft mij de kans 
gegevenn met enige regelmaat even in een andere wereld te stappen, hetgeen als 
tegenwichtt tegen de spanning en stress van het aio-schap onmisbaar is 
gebleken.. Mijn collega's van de ambulancedienst, de CPA/AC, de brandweer 
enn de bemensing van de verschillende eerste hulpen in Haarlem dank ik voor 
hunn wijsheid, gezelligheid en humor. Ik hoop er nog enige jaren van te kunnen 
genieten! ! 

Mij nn ouders, mijn broer, Ries. Siep en Tom, julli e hebben mij het zo 
belangrijkee thuisfront geboden, en meer. Zonder julli e steun en warmte had ik 
niett zo stevig in de wereld gestaan. 
Jeroen,, grote vriend, je bent er altijd voor me geweest en dat is de essentie van 
echtee vriendschap; ook nu weer sta je me terzijde, als paranimf. Eveline, samen 
mett Jeroen vormen julli e voor mij een basis in Amsterdam waar ik altijd 
terechtt kan en waar gedrieën ook in culinair opzicht bijzonder van genoten 
wordt! ! 
Vincent,, goede vriend en paranimf, ik ben blij dat de vrienschap niet lijdt onder 
eenn grotere geografische afstand. Jij en Annemane en (?) hebben een speciaal 
plekjee in mijn hart. 
Mij nn vrienden en kennissen, julli e dank ik voor zoveel verschillende dingen dat 
hethet niet mogelijk is alles op te noemen. Jullie zijn belangrijk voor me en dat wil 
ikk hier graag benadrukken. 


