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Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Naast aile patiënten 

en proefdieren die in dit proefschrift beschreven worden, wil ik ieder ander die heeft 

bijgedragen enorm bedanken. Een aantal "kritische" personen zal ik op persoonlijke wijze 

bedanken. 

Hooggeschatte co-promotor, dr. C.J. Kalkman, beste Cor. Zonder jou was dit proefschrift 

er niet geweest. Zowel bij het opzetten van de experimenten als bij het uitwerken van de 

resultaten en het schrijven van de stukken heb ik veel van je geleerd. Dank voor de vele 

uren waarin we samen aan de stukken gewerkt hebben. Jouw kritische en nauwkeurige 

bestudering leidde altijd tot een vlijmscherpe gedachtenvorming. Daarnaast denk ik ook 

met veel plezier terug aan de momenten waarop onze gesprekken afdwaalden naar andere 

onderwerpen. 

Mijn promotor, prof. dr. A. Trouwborst, beste Ad, door consequent een aantal FTE voor 

research in te zetten onstond op de afdeling een vruchtbaar klimaat voor het doen van 

wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast dank ik je voor de gelegenheid en de tijd die je mij 

geboden hebt om de onderzoeken uit te voeren en het manuscript te schrijven. Ook ben ik 

je veel dank verschuldigd voor de adviezen t.a.v. het varkensmodel. 



Mijn promotor, prof. dr. M.J.H.M. Jacobs, beste Michael. Met enorme inzet en trefzekere 

PR ben je erin geslaagd de afgelopen jaren van het AMC één van de toonaangevende 

centra voor TAAA chirurgie van de wereld te maken. Deze rugwmd was onmisbaar voor 

mijn promotie. Verder enorm bedankt voor het beschikbaar stellen van faciliteiten (lees 

budgetten) op de experimentele chirurgie. 

Prof. dr. T.M. van Gulik, beste Thomas, bedankt voor de geboden ruimte, tijd en middelen 

op de afdeling experimentele chirurgie. Verder bedankt voor het meedenken over de 

complexe experimenten. 

Marloes Klem, lieve Marloes, geweldig bedankt voor de vele uren waarin we samen 

geopereerd hebben en waarin je geprobeerd hebt mij de basisprincipes van de chirurgie te 

leren. Hoewel we er af en toe een spel van maakten, geloof ik dat je mijn keus voor de 

anesthesie volledig onderschrijft. Verder natuurlijk dank voor de zorgvuldige biotechnische 

ondersteuning op de "IC". 

Marjolein Porsius, lieve marjolein, zonder jou geen MEPs en SEPs. Dank voor het geduld 

tijdens het wachten tot er "eindelijk" echt gemeten kon worden. Verder veel dank voor je 

hulp, optimisme, gezelligheid en kilo's koek en snoep. 

Kees Verlaan, je bent één van de weinigen waarvoor het adagium "see one, do one, teach 

one" opgaat. Nadat het één keer was voorgedaan kon je probleemloos de gehele thoraco-

abdominale aorta bij het varken vrijleggen. Veel dank voor je hulp. 

Ivo Vanicky, dear ivo, thank you very much for the histopathological evaluation of the 

numerous spinal segments. After years of communication by E-mail, we finally met in 

Amsterdam and shared our thoughts on the future of research on spinal cord ischemia. I 

hope to extent our collaboration into the next millennium. 

Prof. J.C. Drummond, dear John, I am very glad Cor thought me the rules of Drummond. 

Indeed, they are indispensable for the preparation of a manuscript. Furthermore I am very 

grateful that you put me on track of the 21-aminosteroids. 

Dr. O. Bakker, beste Onno, jouw vanzelfsprekende inzet voor het bepalen van de HSPs is 

voor mij hét voorbeeld van academische samenwerking; enorm bedankt. 

Prof. dr. D.A. Bosch, prof. dr. L Eijsman, prof. dr. J.T.A. Knape, prof. dr. B.A.J.M, de Mol, 

prof. dr. H.J. Safi, dr. M.A.A.M. Schepens en prof. dr. P.A. van Zwieten wil ik hartelijk 

danken voor de bereidheid plaats te nemen in de beoordelingscommissie van dit proefschrift. 

Aagje de Wit, bedankt voor de creativiteit en flexibiliteit waarmee je R-dagen kon creèeren. 



Dankwoord 

Dirk Jan Veldman, Eddy de Beaumont en Jules Biervliet, zonder jullie kennis, kunde en 

inzet was de resectie van het thoracoabdominale aneurysma niet mogelijk geweest. 

Collegae anesthesisten, de mogelijkheid voor mij om aan dit proefschrift te werken is 

gecreëerd door jullie extra inzet. Hiervoor mijn dank. 

Godelieve Huizer en John Dries, veel dank voor jullie hulp en toewijding. 

Irene Straatsburg, bedankt voor het toch inplannen van experimenten terwijl het niet kon. 

Alle medewerkers van de experimentele chirurgie en het GDIA, Ties van de Berg, Carla 

Bouwhuis, Kitty Cisse, Peter Schneider en Henk de Wit, dank voor alle inspanningen op 

uiteenlopend gebied. 

Dora Zeehandelaar en Christine Hoebe bedankt voor het bewerken van de histologische 

preparaten. 

Hans Sauerwein, beste Hans, dank voor de momenten van inzicht die zich uitstrekken tot 

voorbij de academische politiek. 

Sven Meylaerts, beste Sven, je hebt je in korte tijd ontpopt als een echte chirurg. We 

hebben erg veel pret gehad en je directe wijze van communiceren leeft nog voort op de 

kleine OK. Bedankt voor je hulp en steun bij de verschillende experimenten, en voor het 

kritisch lezen van mijn introductie. 

Chris Bor, veel dank voor je inspanning voor de lay-out van dit boekje. 

Jeroen Lips, dank voor je steun waar mogelijk, ik hoop nu wat meer tijd voor jou over te 

houden. See you in the Pits. 

Gerard Hulsebos, beste Eebs, onze vriendschap begon bij Vesta en heeft via de Holbein 

vele omzwervingen gehad. Ik waardeer het bijzonder dat je mijn paranimf wil zijn. 

Martin Bucks, bedankt voor je inspanningen als paranimf. Verder veel dank voor de inbreng 

van de CD-ROM die het leven op H1-109 volledig ten goede heeft veranderd. 

Lieve ouders, jullie wil ik bedanken voor de steun en de kansen die jullie mij geboden 

hebben. 

Evelien, liefste Dek, moeder van ons grootste wonder, veel van de zorg en organisatie 

thuis kwam de laatste tijd bij jou terecht naast je eigen drukke werkzaamheden. Je warme 

betrokkenheid en de vanzelfsprekendheid waarmee je ook nog alle manuscripten van 

komma's en fouten hebt gezuiverd heeft voor mij veel betekend. 
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