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Dankwoord d 

Eenn fascinerend aspect van invasief fysiologisch onderzoek is het direct 

waarnemenn van de werking van regulatiemechanismen in het lichaam, die 

normaall  gesproken verborgen blijven voor het blote oog. Waar vaak 

makkelijkk overheen gestapt wordt, is dat dergelijk onderzoek alleen mogelijk 

iss in levende dieren. Het is duidelijk dat ook dit proefschrift niet tot stand 

wass gekomen zonder de medewerking van de proefdieren. Van andere aard, 

maarr even onmisbaar, was de inzet en betrokkenheid van de volgende 

personen: : 

Prof.drr A. Trouwborst, u introduceerde mij in een onderzoek maar ook in 

eenn vakgebied waar ik weinig bekend mee was. Een wereld is letterlijk voor 

mijj  open gegaan. 

Prof.drr C. Ince, Can, jouw enthousiasme voor de wetenschap was onmisbaar 

enn onstuitbaar; je was altijd een stap vooruit. Het waren dan ook leerzame 

jaren. . 

Drr Ch.P. Henny, Pieter, jouw betrokkenheid was een drijvende kracht achter 

dee experimenten. Bovendien was je altijd in staat een sombere onderzoeker 

moedd in te praten; immense problemen waren bij jou nooit onoverkomelijk. 

Martinn Siegemund, the time we spent together on our research was 

invaluable,, in all respects. 

Lotharr Schwarte, without your effort we had never succeeded in collecting 

suchh an enormous amount of data. 

Danyell  van den Heuvel, voor de eindeloze gang naar de bloedgasmachine. 

Maringaa Emons, zonder wiens goede zorgen de biggenexperimenten nooit 

volbrachtt waren. 

Keess Donkersloot en Bert Mik, voor hun (groeiend) inzicht in de techniek 

achterr de metingen. 

Dee overige (oud-)medewerkers van de afdeling Experimentele 

Anesthesiologie:: Zill a de Boer, Otto Eerbeek, Paul Eibers, Max Hardeman, 
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Matt van Iterson, Joyce Kempes, Albert Lind, Keshen Mathura, Harold Raat, 

Michiell  Sinaasappel en Coert Zuurbier. 

Johnn Nunumete en Peter Lowie, afdeling Fotografie, voor de visuele 

ondersteuning. . 

Jeroenn Lips, nu ook weer Terug Naar Rotterdam. 

Johnn Dries, Marloes Klein, Goos Huijzer en Irene Straatsburg van de 

afdelingg Experimentele Chirurgie, zonder wiens kennis, technische 

vaardighedenn en inzet de experimenten praktisch onuitvoerbaar waren 

geweest. . 

Drr Dirk de Korte en Dr Arthur Verhoeven, van het CLB, afdeling 

Bloedtransfusietechnologie,, julli e maakten duidelijk dat bloed geven heel 

watt simpeler is dan bloed maken. 

Dee afdeling Anesthesiologie, Daniël den Hoedkliniek, Rotterdam, waar 

bleekk dat een proefschrift je niet los laat voordat het helemaal af is. 

Tott slot gaat mijn dank uit naar de leden van de promotiecommissie, die 

bereidd waren dit proefschrift te beoordelen. 
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Jasperr van Bommel werd op 7 november 1971 geboren in Voorburg. Hij 

volgdee het middelbaar onderwijs aan het Coornhert gymnasium te Gouda. In 

19899 begon hij met de studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam,, alwaar in september 1996 het artsexamen werd behaald. 

Vann november 1996 tot en met oktober 2000 was hij werkzaam als 

assistentt in opleiding (AIO) op de afdeling Anesthesiologie van het 

Academischh Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam (hoofd prof.dr 

A.. Trouwborst). In deze periode werd het onderzoek uitgevoerd, waarvan de 

resultatenn in dit proefschrift beschreven staan. 

Sindss november 2000 is hij werkzaam als arts-assistent, verbonden aan 

dee afdeling Anesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-

Dijkzigtt (hoofd Dr J. Klein). 
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