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Dankwoord d 
Ikk heb mijn kans genomen. Het dankwoord, het enige stuk dat niet door anderen is gereviseerd, is 

behoorlijkk lang geworden. 

Promotorr en co-promotoren: Prof. dr. T.M. van Gulik, beste Thomas, dank voor je grote ondersteuning 

inn het onderzoek en bij het verkrijgen van een opleidingsplaats voor de chirurgie. Dank voor alles 

watt ik van je heb mogen leren op het Chirurgisch Lab. Mijn Engelse (en ook Nederlandse) schrijfstijl 

zall het in geen duizend jaren halen bij de jouwe. Dr. R.A.F.M. Chamuleau, beste Rob, "Godfather" 

vann de AMC-BAL, we hebben veel meegemaakt, dank voor alles, van onderricht in research tot de 

rondleidingg in Napoli en het voorstellen aan Dr. Muscati, en alles daartussenin. Wat kan ik nog 

meerr hierover zeggen? Dr. R. Hoekstra, beste Ruurdtje, kamergenote en sparringspartner, het was 

ergg gezellig in de BAL-room. We hebben heerlijk "gedanst" op het ritme van de research. We 

vormdenn een goed team, een molekulair-biologisch wetenschapper en een klinisch georiënteerde 

wetenschapper,, behorend tot de orde van de "Hakkers". Het stemde me erg positief dat jij me toch 

niett een echte "Hakker" vond. Ruurdtje, dank voor m.n. ook de tijd die je hebt gestopt in het 

corrigerenn van mijn volumineuze hersenspinsels. Jouw strakke (rode) pen en kritieken maakten van 

mijnn brouwsels uiteindelijk goed leesbare stukken. De humane hepatocyt is in aantocht! Thomas, 

Robb en Ruurdje, we hebben er uiteindelijk iets moois van gemaakt. 

Ditt laatste was natuurlijk alleen maar mogelijk door de ondersteuning van de volgende belangrijke 

mensen.. Mijn onderzoek begon "onder leiding van" Robin. Robin, ik heb veel opgestoken van de 

kenniss die jij reeds had opgedaan met de AMC-BAL voordat ik in zicht was. Volgens mij dacht je in 

hett begin "daar heb je weer zo'n betweterig artsje". Maar na niet al te lange tijd hebben we eikaars 

respectt afgedwongen. Helaas besloot je onze groep te verlaten. Maar volgens mij had je nog enige 

tijdd heimee naar ons lab. Albert, je was en bent een waardig opvolger van Robin. Je bent de rots in 

dee branding en je had na niet al te lange tijd de kneepjes van het vak onder controle. Albert, pa, 

dankk voor al je hulp, inzet en adviezen, ook op persoonlijk vlak in het pappa-vak. Liesbeth, dank 

voorr je ondersteuning en de gezelligheid. Mijn schoonvader heeft het nog steeds over je 

schaatscapaciteiten.. Tanja, als superstudent begonnen en via korte hempjes en blote buiken als 

onderzoekscollegaa aangesteld op de humane cellijn. Met je vrolijkheid, gulle lach en broodje aap 

verhalenn ben je het zonnetje in de BAL groep. Succes met je promotie-onderzoek. Frustratie hoort 

bijj onderzoek, ik kan er over mee praten. Paul, mijn waardige opvolger, onderzoek is een vak dat 

gepaardd gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn al enige wegen voor je geplaveid, echter gespreide 

bedjess bestaan niet. Het is erg leuk met je samen te werken en ik hoop dan ook dat we elkaar later 

weerr treffen in de kliniek. Natuurlijk blijven we contact houden en babbelen over reserach en G6-

Zuid.. Dr. (SLA) Abrahamse, beste Leo, wat deed je me aan! Mijn begeleider en sparringspartner 

vann de eerste uren vertrok naar de commercie. Gelukkig is het toch allemaal goed gekomen met 

mijnn onderzoek en proefschrift. Dank voor alles wat ik van je heb morgen leren. 
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Post-docss van het Chirurgisch Laboratorium: Irene, jouw enorme energie en enthousiasme maakte 

vann de afdeling een levendig schouwspel. Jij was de schakel tussen het skiweekend van de afdeling 

Chirurgiee en mijn promotieplek. Helaas en misschien ook gelukkig heb ik weinig direkt met jou te 

makenn gehad tijdens mijn onderzoek. Arlène, dank voor je ondersteuning op het Chirurgisch Lab. 

Collegaee en vrienden van het Chirurgisch Laboratorium: Ivo, super collega maar vooral ook vriend, 

helaass in het verre Amerika, het was me een genoegen met jou te mogen werken. Vele zaken 

hebbenn we gedeeld zowel frustraties als ook de positieve kanten van het onderzoek als ookhet 

leven.. Ik hoop je binnenkort wederom als collega te mogen begroeten. Bob, al eerder geroemd als 

help-deskk door andere collega's, je kritische wetenschappelijke blik was voor mij een voorbeeld. 

Meindert,, have fun in down-under, het ga je goed. Geert, vertrokken naar het verre zuiden voor het 

echtee werk, jouw nobelheid heb ik erg op prijs gesteld. Volgens mij wordt jij dé kinderchirurg van 

Nederland.. Peter, collega pappa, wanneer gaan we nu eens afspreken? Onze vrouwen hebben de 

wegg al gebaand. Benedickt, de uitvinder, R&D is een frustrerende bezigheid. De pomp heeft wat 

mijj betreft veel perspectieven, helaas heb ik er nauwelijks mee kunnen werken, maar hier zal Paul 

hopelijkk de vruchten van plukken. Maud, dank voor je bereidheid materialen te delen. Ik ben erg 

benieuwdd naar de resultaten van "de pomp". Sander, Susan en Maarten, het was leuk met jullie 

samenn te werken en hoop ook jullie in de toekomst weer als collega's te mogen begroeten. 

Henkk dank voor het bijbrengen van de chirurgische kneepjes en je ondersteuning bij zowel de 

chirurgischee ingrepen als de renovatie van m'n badkamer. Marloes, helaas het lab verlaten voor de 

zon,, Goos, met je opvallende aanwezigheid, Adrie, bedankt voor je anesthesie adviezen (Hfdst. 3), je 

wass al betrokken bij het BAL onderzoek met Leonard Flendrig, de ervaring van toen kwam af en toe 

goedd van pas, en ook John, Maringa en Kitty B dank voor al jullie hulp. Esther, je blijft maar vriezers 

opruimen,, dank voor je tijd en dat je vragen buiten je spreekuur om wilde beantwoorden. Peter, dank 

voorr je hulp en advies bij de technische activiteiten, en wanneer er weer iets in elkaar moest worden 

geknutseldd of moest worden gerepareerd. Kitty C. en Andrea dank voor jullie ondersteuning bij alles 

watt secretarieel nodig is om onderzoek en het schrijven van artikelen te kunnen voltooien. 

Hett Chirurgisch Lab kan niet draaien en in het bijzonder de uitgebreide experimenten kunnen niet 

plaatsvindenn zonder al jullie inzet. 

Promotiecommissie:: Prof. ten Berge, U bent de enige van mijn promotiecommissie die ik tevoren 

nogg niet kende. Het was me een genoegen U mijn proefschrift ter beoordeling te mogen aanbieden 

inn de kelders van het AMC. Prof Gerlach, dear Joerg, I am pleased to have you in my thesis committee. 

Itt is a real pity you will not be able to be there as opponent during my thesis defense. For a few 

secondss I have considered your Pittsburgh invitation, but to become a surgeon is my goal! Will it be 

BAL-A,, BAL-B or BAL-C? That is the question! Zeer hoog geachte prof. Obertop, mijn respect voor U 

iss al vele jaren zeer groot. Ik ben dan ook erg vereerd U in mijn promotiecommissie te mogen 

verwelkomen.. Ik waardeer het zeer dat U er de tijd voor neemt positieve feedback te geven. Helaas 
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gebeurtt dat niet veel in de medische professie. Een positief woord doet een mens goed. Ik hoop de 

komendee twee jaar nog veel van U in de kliniek te mogen leren, van "komma ziektes" tot patiënt 

behandeling.. Prof. Dr. Ronald Oude Elferink, beste Ronald, veel ontzag en respect heb ik voor jouw 

kenniss en inzichten op wetenschappelijk gebied. Helaas heb ik maar zijdelings met je samengewerkt. 

Inn ieder geval heb ik geprobeerd er mijn voordeel mee te doen. M.n de brainstorm momenten 

(Lunteren)) waren erg inspirerend. Ik ben me nu al aan het voorbereiden op de lastige vragen die ik 

tijdenss mijn verdediging van je verwacht. Ik ben benieuwd! Prof. Terpstra, ook U dank voor het 

beoordelenn van mijn proefschrift. Helaas hebben we de klinische studie met de AMC-BAL in Nederland 

niett kunnen starten. De politiek was ons de baas. Ondanks dat ik U niet zo goed ken heb ik Uw 

warmee uitstraling en toegankelijkheid erg gewaardeerd. Prof. Verdonck, het vlaams geeft mij altijd 

eenn warm gevoel daar ik in het (Zeeuwsch)-Vlaamse land ben geboren en getogen. Hier in Amsterdam 

werdd ik, zeker in het begin toen ik hier net kwam studeren, als Belg gezien. Hier was ik trots op; 

echterr ik verbeterde het woord "Belg" door "Vlaming" omdat dat beter paste. De hydrodynamiek 

iss nog erg onderbelicht in BAL research. Het had een onderdeel van mijn promotie moeten worden 

maarr helaas, door tijd en financiële beperkingen hebben we nog weinig aan ons gezamelijk onderzoek 

kunnenn werken. Ook U wil ik danken voor het beoordelen van mijn proefschrift. 

Anderee belangrijke personen: Leonard Flendrig, ik heb je helaas nooit ontmoet, wel veel over je 

gehoord,, en met name je promotieboekje was een bijbel tijdens mijn onderzoek. Kees Recourt, 

managerr van Hep-Art, ik hoop dat er nog veel research-geld uit het vuur kan worden gesleept voor 

verderr AMC-BAL onderzoek. Arie Steenbeek, een man van het eerste BAL uur, dank voor je bereidheid 

bioreactorenn op formaline open te frezen ondanks datje collega's hier niet blij mee waren. Prof. Dr. 

Marcell Levi, dank voor de adviezen betreffende de stolling in relatie tot de AMC-BAL. a-Gal vrienden: 

Anjaa Roos, beste Anja, dank voor de samenwerking en je adviezen. Het is door de jaren heen een 

mooii manuscript geworden. Ze zeggen wel eens "toeval bestaat niet", de naam van mijn oudste 

dochterr is dus onbewust naar jou vernoemd. David Joziasse, beste David, uit de research ontsnapt, 

dankk voor je expertise en hulp bij het tot stand komen van het a-Gal manuscript. Vrienden uit Gent: 

Prof.. Verdonck en Dirk de Wachter, dank voorr de samenwerking in onderzoek naar de hydrodynamiek 

vann de AMC-BAL. Het echte onderzoek moet nog starten, en ik wens jullie een goede voortzetting 

inn samenwerking met Paul. ID-Lelystad: Dhr. Korevaar en Dhr. Bartelse dank voor de mogelijkheid 

leverss te kunnen oogsten, zelfs in tijden van schaarste gedurende de Mond-en Klauwzeer uitbraak, 

waardoorr het onderzoek kon doorgaan. GDIA: Kor en Thies dank voor de hulp bij het oogsten van 

varkensleverss na andere experimenten. Wouter Florijn en Henriette Griffioen (proefdierdeskundigen) 

dankk voor de adviezen bij het opzetten van protocollen en het doen van experimenten. Experimentele 

cardiologie:: Joris, Ruben en Charlie en team dank voor de gastvrijheid, de hulp en het bellen wanneer 

julliee weer een lever beschikbaar hadden. Afdeling medische fysica: Oana en team, dank voor de 

mogelijkheidd levers te oogsten uit jullie biggen. Neurozintuigen Lab: beste Laurens en Mia dank 
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voorr het bepalen van de PCE concentraties in varkensserum. Medewerkers van het LAKC, dank 

voorr alle bepalingen. Frans Hoek, dank voor het bepalen van galactose monsters, helaas is er nog 

geenn artikel met galactose data verschenen. Dr. L. Spanjaard (bacteriologie) en de afdeling Ziekenhuis 

Hygiënee dank voor adviezen omtrent veilig en steriel werken met lange celkweken in de bioreactor. 

AMCC Medical Research B.V.: Leontien Manders en collega's, dank voor de hulp op het gebied van 

bestellingenn en financiering. Wanneer komt er een kinderopvangregeling voor AMR medewerkers? 

Friendss of RanD, Daniele and Milco and Mr. Bellini, thanks for the fruitful cooperation in further 

developmentt of the AMC-BAL system and bioreactor. Daniele, it was a real pleasure working with 

you.. Together we solved all larger and smaller problems concerning the bioreactor, which resulted 

inn a strongly improved AMC-BAL (Chapter 10 of this thesis). I hope to meet you again in the future, 

maybee while visiting your company. 

Vriendenn van MARS: Anne-Cornélie de Pont, Dr. Koert de Jong, Dr. Arjen Rijken, dank voor het 

aanleverenn van data betreffende posthepatectomie leverfalen patiënten die met de MARS zijn 

behandeldd en ook dank voor het kritisch reviewen van ons gezamelijke artikel. Tjeerd Keizer en Rob 

Bezemerr (Dirinco BV) dank voor jullie ondersteuning en adviezen aangaande het behandelen van 

patiëntenn met het MARS systeem. Helaas is het MARS artikel niet in dit proefschrift opgenomen, ik 

hadd al teveel materiaal over de BAL! 

Italiann friends, first of all thanks for the enormous hospitality: Adele, a super mother in private and 

att the lab, it was great to work with you and I'll never forget your cooking art. Antonio, thanks for 

yourr advice and hospitality. I'll never forget the boat trip at the Bay of Napoli. Antonio, the genius 

off the lab, it was great to exchange thoughts about research and the rest. Nino, I am surprised 

aboutt the many places where you hide good wines. Laura, Antonella, Simona and all the other 

peoplee of the laboratory "Centro di Biotecnologie", thanks for the support and help in AMC-BAL 

researchh and thanks for the great espresso coffee. Giuseppe Di Nicuolo and Pietro Amoroso, thanks 

forr the support and help in immunology and PERV research. The Italian clinical team: Vincenzo 

Scuderi,, Enzo, my friend and colleague, it is fantastic to work with a friendly and dedicated person 

likee you, Ischia was wet, but your wedding was great. "Say hello to your beautiful wife, Manuela". 

Dottoree di Florio, dear Ernesto, thanks for the lessons in ALF anesthesia and the time we spent at 

thee bedside of the patients. Dottore Calise, dear Fulvio, I am impressed by your passionate way of 

workingg and living. I'll never forget the "punctuale" appointments we made. Mario Dauri, thanks 

forr your hospitality and for including the Roma patients in our Phase I trial. 

Studenten,, zonder jullie was het ei nog lang niet gelegd. Ryan, Michael en Femke M, jullie waren al 

bijj het onderzoek betrokken voor ik begon. Ryan, het was leuk met je samen te werken, nog 

gefeliciteerdd met je zoontje en we blijven contact houden. Michael, waar blijft mijn ijzeren 7? 

Femke,, how is life? Ik heb je al een tijdje niet meer gezien, het was altijd gezellig wanneer je weer 
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eenss kwam buurten. Jurjan, je werd me even in de maag gesplitst, maar naast het gezellige werk 

samenn hebben we er een leuke vriendschap aan over gehouden. Ik zal de trip op Adinda's verjaardag 

naarr Meribel door het overstroomde land en de rest van het ski tripje nooit vergeten, even als het 

kortee nachtje op de slaapbank in het lab, keep in touch. Menno, na hard werken tussen roeikoeien 

enn verenigingsreet door is er een mooi artikel ontstaan uit onze samenwerking (hfdst. 7). Eindelijk 

uitt de anti-kraak, ik moet je nieuwe stekkie nog eens komen bewonderen. Toon, na uitgeleend te 

zijnn aan docter Bob tijdens de "Mouth and Claw sore" periode heb ik prettig met je samengewerkt. 

Dee Twinkeltest zal altijd op jouw naam blijven staan. Femke S.( babe van de afdeling, je voorbereidend 

werkk en het heen en weer geslinger tussen diverse temperaturen en de frustratie van de trage 

ontwikkelingg van de "gas pressure driven perfusion pump" hebben uiteindelijk toch geresulteerd in 

eenn artikel (hfdst. 6). Je opvolger Ferdinand heeft zelfs niet met de roemruchte pomp kunnen 

werken.. Ferdinand, nog steeds bibberend van het nicotine tekort, je hebt de temperatuurstudies 

tott een goed einde gebracht (hfdst. 6). Ik zit nog op je verslag te wachten (!) terwijl het artikel al is 

gesubmit...,, mischien maar even wat minder werken in het OLVG. Lorenza, onze Spaanse schone, 

hett was leuk en gezellig met je werken. Als we aan de mini-BAL denken, denken we aan jou. 

Liselore,, de samenwerking was slechts 4 maanden en de data resulteerden helaas niet in bruikbaar 

materiaal.. Dit hoort bij onderzoek doen, bedankt voor je hulp. Tja, het zonnetje Tanja, je bent al 

eerderr vernoemd in dit dankwoord. Als briljant studente (de enige zonder medische achtergrond) 

benn je begonnen aan de a-Gal story (hfdst. 7), en nu ben jij als eerstvolgende aan de beurt om in de 

BALL groep te promoveren. 

Collega'ss uit de kliniek, OLVG en het AMC, sommigen van jullie hebben met mij het lief en leed 

gedeeldd van de laatste loodjes van dit proefschrift. Soms was ik wat hyper en soms wat vermoeid na 

enkelee weken (maanden) weinig slapen. Ik hoop dat jullie niet te zwaar geleden hebben onder mijn 

geleuterr betreffende die laatste loodjes. Liesbeth, nog bedankt voor de Champagne en Lucas laatje 

niett kisten. 

Paranimfenn en tevens vrienden, een brug tussen het werk en het thuisfront: Luuk en Jeroen twee 

cardiologenn in spé als paranimfen van een chirurg in spé, dat moet goed komen. Het is voor mij een 

eerr dat jullie, twee goede vrienden, aan mijn zijde willen staan. Luuk, een organisator puur sang, en 

Jeroen,, jij hebt het net allemaal mee gemaakt, kortom ik moet nu wel goed beslagen ten ijs komen. 

Onzee vriendschap bestaat nu ruim dertien jaar en ondanks onze drukke bezigheden heeft die 

vriendschapp niets aan "kwaliteit" ingeboet. 

Verderr wil ik nog alle andere vrienden en vriendinnen (niet verder met naam genoemd) bedanken 

voorr het begrip dat ik de laatste perioden weinig tijd aan ze heb besteed. Ik hoop dat jullie me 

vergevenn en ik zal proberen mijn leven na de 26ste maart te beteren. By the way, Arjan nog bedankt 

voorr de goede tip om de lay-out van dit boekje uit te besteden. 
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Hett thuis front: Pa, ma en "broertje" Peter-Paul, weer een belangrijke fase en een doel in het leven 

afgesloten.. De basis voor mijn honger naar onderzoek is gelegd in ons gezinnetje van weleer waar 

velee kritische discussies plaats vonden. Pa en ma, dank voor de warmte en de vrije en degelijke 

opvoedingg die ik van jullie heb mogen ontvangen. Broertje en schoonzusje, Eva en Zara ik hoop dat 

wee elkaar in de toekomst wat vaker zullen zien ...(?!). Oma, U had het er wel eens over toen ik vijf 

jaarr was dat ik dokter zou worden gelukkig maar, want nu kan ik iedere keer als ik bij U ben uw 

pillenn controleren. Pa en ma, (schoon)papa, (schoon)mama en (schoon)oma, dank voor jullie steun 

enn tevens voor het opvangen van mijn (drie) grootste schatten. Ik hou van jullie en voel me heerlijk 

bijj jullie thuis. Dank dat jullie je niet stoorden aan mijn slaapgedrag tijdens de spaarzame weekenden 

diee ik de laatste tijd bij jullie doorbracht; het gaf me net weer even wat energie om door te kunnen 

gaan.. Oma Adele, wat ben ik blij dat U ook mijn oma bent. Ik hoop dat ik nog héééél vaak bij U 

magg komen eten. Zusje (Roos), ook jij bedankt voor je steun.Toen je zes jaar was zei ik dat ik met 

jee zou gaan trouwen, maar het is je grote zus geworden. Julius, Sylvia en de kinderen, dank 

voorr jullie vriendschap, interesse, lekker eten en oppashulp in noodgevallen. 

Annee en Julie, mijn grootste schatten, ik geniet met volle teugen van jullie. De laatste maanden is 

mijnn tijd voor jullie erg beperkt geweest. Ik hoop dat ik het in kwalitatieve zin een beetje heb 

goedgemaakt.. Anne, recent moest ik je enkele malen hetzelfde verhaaltje voor het slapen gaan 

voorlezenn over grote en kleine beer. Kleine beer wilde graag spelen met grote beer, maar grote 

beerr moest steeds werken en had dus geen tijd. Uiteindelijk, toen grote beer zijn werk af had viel hij 

inn slaap. Kleine beer maakt hem wakker en daarna hebben ze tot zonsondergang samen gespeeld 

enn gespeeld," Jij en ik", 's Avonds in mijn eigen bed vroeg ik me ineens af "zou dit een hint van je 

zijn?"" Julie, vrolijke meid, jou zie ik de laatste weken eigenlijk alleen in het weekend. Als ik naar mijn 

werkk ga slaap je nog en wanneer ik thuis kom slaap je al ... ik mis je dan ook ontzettend, maar 

wanneerr ik je dan met je duim in je mond en je poppetje in je andere hand zie slapen ben ik meteen 

all het leed van die dag vergeten. Ik hoop wel dat je op 26 maart zult lopen. Ik droom er al lange tijd 

vann dat jij en je grote zus tijdens mijn promotie in de Lutherse kerk aan het rondrennen zijn, dus .... 

Dames,, jullie weten me altijd op te beuren, een leven zonder jullie kan ik me niet voorstellen. Pappa 

houdtt van jullie, veel meer dan tot de maan en terug. 

Enn dan last but not least, mijn supernimf op alle fronten, Adinda (ik noem je naam wanneer we 

samenn zijn maar zelden ...) ik wil je mijn dankbaarheid uiten voor alles, je hulp .in vrijwel alle 

facetten,, ik noem er een paar m.b.t. m'n promotie onderzoek: de adviezen met betrekking tot en 

hett doorlezen en corrigeren van mijn teksten; het op-en-neer brengen van en naar het lab, nadat 

ikk tijdens de Chirurgencup mijn enkelbanden had gescheurd, het mede organiseren van mijn 

promotiedag;; het uitleggen aan de kids dat pappa weer eens later thuis zou komen omdat hij 

nogg "achter de comptuter" moest werken, dat je nooit zeurde wanneer je 's nachts en 's ochtends 

vann me wakker werd wanneer ik weer eens laat in danwei vroeg uit het bed verdween; dat we de 
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laatstee kerst, oud en nieuw en mijn verjaardag niet gevierd hebben omdat ik weer één en ander 

moestt afmaken etc. etc. Mijn dank aan jou is niet te beschrijven en is niet uit te drukken in materiële 

zin.. Het mooiste wat ik je kan geven is mijn leven, mijn leven dat ik met jou wil delen in al z'n facetten 

enn met al onze mooie dromen. Ik ben zo blij met jou als mijn vrouw. Ik zal je iets dergelijks als een 

promotiee nooit meer aandoen! Na 26 maart zullen we weer meer tijd hebben voor ons zelf en ons 

gezinnetje.. Ik hou van jou. 
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