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D A N K W O O R D 

Dit is de juiste plaats om de mensen te bedanken, met wiens hulp dit proefschrift tot 

stand is gekomen. 

Mijn hooggeschatte promotor prof.dr. P.A. van Zwieten ben ik, als nummer 60 in de rij 

van promovendi, dankbaar voor zijn begeleiding. Alleen al uit dit aantal blijkt dat zijn 

karakteristieke en geestdriftige manier van begeleiden succesvol is. Graag dank ik ook 

mijn hooggeschatte promotor prof.dr. L. Eijsman voor zijn belangstelling, de 

samenwerking met het OLVG en AZVU en het bieden van de mogelijkheid chirurgie 

en farmacotherapie te combineren. Mijn co-promotor dr. Martin Pfaffendorf dank ik 

voor zijn praktische begeleiding en zijn enthousiasme betreffende het onderzoek en de 

kinderen. Mijn co-promotor prof.dr.mr. B.A.J.M. de Mol dank ik voor zijn inbreng bij 

het plaatsen van het onderzoek in een klinisch kader, en voor het relativeren en 

motiveren van het werk als promovenda op precies de juiste momenten. 

Prof.dr. T.M. van Gulik, prof.dr. C. Ince, prof.dr. J.T.A. Knape, prof.dr. K. Mohr en 

prof.dr. P.R. Saxena ben ik zeer erkentelijk voor de beoordeling van dit manuscript en 

hun deelname aan de promotiecommissie. 

De cardio-thoracale chirurgen Albert van den Brink, Eli Broekhuis, dr. A.P. de Jong, J J . 

Kloek, Jan van der Meulen, de arts-assistenten, de perfusionisten, de operatie

assistenten en het personeel van afdeling G3Zuid ben ik veel dank verschuldigd. Door 

hun interesse en hulp was het mogelijk het onderzoek te starten tijdens mijn werk als 

arts-assistent, en bleef de toelevering van humaan materiaal van de O K bestaan nadat ik 

mij had "teruggetrokken" in het laboratorium. Ruud de Graaf, J.J. Kloek en Wim 

Stooker wil ik danken dat zij naast het aanleveren van het materiaal ook het manuscript 

van hoofdstuk 5 hebben beoordeeld. 

Voor de experimenten van hoofdstuk 2 mocht ik gebruik maken van de hartfalen-

konijnen van de het Laboratorium voor Experimentele Cardiologie. Graag dank ik Ton 

Baartscheer, Charly N.W. Belterman, Joris R. de Groot, dr. Jessica T. Vermeulen en dr. 

J.W.T. Fiolet, voor hun samenwerking en hulp. Dr. Ruben Coronel dank ik voor zijn 

inbreng en de correctie van hoofdstuk 2. 

Het Chirurgisch Laboratorium van de afdeling Chirurgie bedank ik voor het 

beschikbaar stellen van de 'University of Wisconsin' oplossing. Dr. S. Leo Abrahamse 
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dank ik voor zijn hulp bij de interpretatie van de resultaten en prof.dr. T.M. van Gulik 

voor zijn inbreng en de correctie van hoofdstuk 4. 

De medewerkers van het GDIA, de fotografie, de glasinstrumentenmakerij en de 

instrumentenmakerij dank ik voor hun assistentie. 

Voor het werken in een plezierige omgeving zijn collegae van essentieel belang. Dr. 

Robin van der Lee, Robin, ik kon altijd op je rekenen en ook nu weer sta je me terzijde 

als paranimf. Jouw optimisme, absolute behulpzaamheid en relativerend vermogen 

hebben enorm geholpen het AIO-schap te doorstaan, mijn dank daarvoor. Jippe Balt 

wil ik bedanken voor het motiveren en helpen tijdens de 'laatste loodjes' van het 

schrijven en de zwangerschap ('may the force be with you too'). Carsten Sand, bedank 

ik voor alle lessen in de farmacologie en de nederlandstalige muziek. Annemieke de 

Groot, wil ik danken voor haar enthousiasme als 'mijn' stage-student en de 

experimenten die zij deed voor hoofdstuk 4. Alex Nap en Jörn Streefkerk dank ik voor 

hun interesse, kritieken en koffieleut. Marie-Jeanne Mathy bedank ik voor haar 

praktische aanwijzingen, ook die wat betreft het koken. Daarnaast dank ik mijn 

(ex-)collegae: Jan Baan, Harry Batink, Frank Heijenbrok, Qun Li, Stephan Peters, Elly 

Zeeman en Juliette Zwaveling voor hun gezelligheid, interesse en hulp bij het opzetten 

en uitvoeren van het promotie-onderzoek. 

Bob Heijnen en Yvette van den Berg (trotse ouders van Lukas) bedank ik voor het 

beschikbaar stellen van hun computer. 

Tjomme de Graas, ik ben blij dat zo'n goede vriend mijn paranimf is. 

Pap en mam, eindelijk kan ik jullie eens bedanken voor de basis die jullie mij hebben 

meegegeven. Jullie steun en rotsvast vertrouwen in mijn kunnen zijn onmisbaar geweest 

voor alles wat ik tot nu toe bereikt heb. Wendy, lieve zus, ik ben je dankbaar voor je 

luisterend oor op de moeilijke momenten en het oppassen, waardoor ik zo nu en dan 

nog eens de bioscoop van binnen zag. 

Tjeerd, Anouk en Marlize, het feit dat ik jullie heb maakt me onbeschrijfelijk gelukkig. 


