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Dankwoor d d 

Allereerstt wil ik alle patiënten en vrijwilligers die geparticipeerd hebben in dit 
onderzoekk bedanken voor hun medewerking. Zonder jullie inzet en geduld bij het 
urenn stil zitten tijdens de metingen zou dit onderzoek nooit geslaagd zijn. 

Dr.. D.Th. Ubbink, beste Dirk, natuurlijk wil ik vervolgens jou bedanken voor onze 
samenwerkingg de afgelopen jaren. Jij hebt me geïntroduceerd in de wereld van de 
microcirculatie.. Een boeiende wereld, waar jij zo in thuis bent. Ik heb dankbaar 
gebruikk gemaakt van je kennis bij de interpretatie van de resultaten, maar ik kon 
hierr natuurlijk niet aan refereren in mijn artikelen. Dus moest ik vervolgens 
eindelooss in de literatuur naar dat ene artikel. Je schrijfvaardigheid is minstens zo 
belangrijkk voor me geweest. Schrijven, en zeker in het Engels, is immers nooit (en 
nogg steeds niet) mijn sterkste kant geweest (op de middelbare school had ik 
gemiddeldd een 4 voor mijn Engels), ledere keer heb je het geduld gehad om mijn 
tekstenn eindeloos te corrigeren, waarbij je de moeite nam om je correcties in mijn 
schrijfstijll aan te passen. Ik heb veel van je geleerd. 

Prof.. dr. D.A. Legemate, beste Dink. Vanaf het begin ben je zijdelings bij mijn 
onderzoekk betrokken geweest maar je bijdrage aan mijn onderzoek is gedurende 
dee 7 jaar steeds belangrijker geworden. Je bijdrage aan de laatste artikelen zou ik 
niett hebben willen missen. Tevens waardeer ik je persoonlijke betrokkenheid bij 
mijnn onderzoek en bij mij als persoon. Dit heeft me erg gesteund op moeilijke 
momenten.. Tevens bewonder ik je kennis en interpretatie van de literatuur. 
Voordatt iemand maar gehoord had van evidence based medicine werkte jij al op 
dezee manier. 

Prof.. dr. M.J.H.M Jacobs, beste Michael, bedankt voor het uitzetten van de 
grotee lijnen. Het duurde wat langer dan voorzien; zeven jaar geleden zei je: "hier 
staatt de opstelling, ik zorg voor de patiënten en binnen twee jaar ben je 
gepromoveerd",, het is uiteindelijk gelukt. 

Prof.. dr. J.G.P. Tijssen, beste Jan, ik heb je leren kennen tijdens je inspirerende 
onderwijsbijeenkomsten.. Tijdens een van deze bijeenkomsten heb ik mijn trial 
gepresenteerd.. Deze presentatie is het begin geweest van je betrokkenheid bij 
mijnn onderzoek. Vanaf dat moment hebben we samen met Dink en Dirk eindeloos 
gebrainstormdd over de voor-, en nadelen van een gerandomiseerde diagnostische 
trial.. Dit heeft uiteindelijk geleid tot, voor mij, een van de mooiste hoofdstukken 
vann mijn proefschrift (hoofdstuk 5). Je enthousiasme heeft me gestimuleerd om 
mee verder te verdiepen in de epidemiologie, middels de opleidingen en cursussen, 
watt naar verwachting zal leiden tot mijn registratie als epidemioloog. Tevens wil ik 
opp deze plaats ook de andere participanten aan de literatuurclub "epidemiologie" 
bedankenn voor de goede discussies die wij tijdens onze tweewekelijkse 
bijeenkomstenn hebben gehad. 

Dee afgelopen jaren heb ik voor de uitvoering van dit onderzoek ondersteuning 
gehadd van 8 studenten die bij mij een wetenschappelijke stage hebben gelopen. 
Bestee Sjoerd, Joost, Ilse, Lyn, Mark, Karlijn, Marieke en Matthijs ik heb ervan 
genotenn om jullie te mogen begeleiden en zonder jullie inzet zou dit proefschrift nu 
nogg niet af zijn geweest en zou het een aantal hoofdstukken kleiner zijn geweest. 

Medee Vaatboys, mede onderzoekers, Arjan Hoksbergen, Steven Coffi, Edwin 
vann der Zaag, en Mark Koelemay (hoewel niet helemaal een Vaatboy), samen met 
dee vaatlaboranten Henk, Johan, Leo, Ineke en Dianne en alle oude en nieuwe 
medewerkerss van het Vaatcentrum heb ik een enorme leuke tijd gehad op G1. 
Bedanktt voor jullie gezelligheid. Hierbij wil ik ook nadrukkelijk de artsen en 
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medewerker ss van het Intern e Vasculair e Team bedanke n voor de goede 
samenwerking .. Verder wil ik Ron Balm, Mirza Idu, Cees Kox, Niek Koedam 
Stevenn van Sterkenbur g en Jim Reekers bedanke n voor de aanmeldin g van 
patiënte nn voor , en de participati e in de CRITTO studie . 

All ee medewerker s van het Instrumentee l Bedrij f wil ik bedanke n voor de bijdrag e 
inn de technisch e ondersteunin g bij het ontwikkele n van mijn proefopstelling . Julli e 
wiste nn de uitvoerin g van mijn ontwer p toch altij d weer te verbeteren . Hierbi j was 
nietss  te gek: een oude operatietafe l werd uit de afvalcontaine r gered en 
omgetover dd tot kantelstoel . Marcel van Borren : in het AMC ben ik lang op zoek 
gewees tt  naar de pipettentrekke r die de juist e pipette n kon maken voor mijn 
capillair ee bloeddru k metingen . Bedank t dat ik uiteindelij k bij jou terech t kon . 

Prof .. Shore , Dear Angela , indeed capillar y pressur e measurement s are really 
difficult .. I managed to learn it myself , but stil l I want you to learn me all the trick s of 
thee trad e in Exeter . Beste Can Ince (en Keshen Mathura ) uiteindelij k ben ik dichte r 
bijj  julli e vakgebie d (anesthesiologie ) uit gekome n dan ik voora f had gedacht . 
Bedank tt  voor julli e hulp bij het analysere n van de videobanden . Prof . dr. Slaaf, 
best ee Dick , bedank t voor je kritisch e beoordelin g van mijn artikele n ("di t is geen 
artike ll  maar alleen een hoofdstu k voor in je boekje") . Je opmerkinge n hebben mij 
geïnspireer dd om in de discussi e verder in te gaan op de pathofysiologie . De 
overig ee hooggeleerde n Kitslaar , en Kastelei n ben ik zeer erkentelij k voor hun 
bereidhei dd zittin g te nemen in de promotiecommissie . 

Paranimfen ,, liev e Jan Erik en Saskia , vriende n en collegaonderzoekers . Julli e 
zijnn me voor gegaan in promoveren . Julli e zijn een grot e steun voor me gewees t in 
moeilijk ee tijden . Ondank s de heel verschillend e onderwerpe n bleken veel van mijn 
onderzoeksperikele nn bij julli e herkenbaar , en heb ik dankbaa r gebrui k gemaak t 
vann julli e adviezen . 

All  mij n vriende n ben ik zeer dankbaa r voor hun betrokkenhei d bij mij en mijn 
wetenschappelijk ee activiteiten . Het onderwer p staat ver van julli e af, maar toch 
warenn julli e altij d weer zeer belangstellen d naar mijn vorderingen . Bedank t voor 
julli ee steun . Mo nog bedank t voor redactionel e ondersteuning . Lieve pa en ma, 
julli ee hebben altij d vertrouwe n in me gehad en hebben me geleerd om door te 
zettenn ondank s tegenslagen . Zonder deze instellin g was het me nooi t gelukt . 

Marieke ,, Bori s en Rosa. Mijn famili e en rustpunt . Lieve Marieke , het waren 
onrustig ee tijden , gedurend e dit onderzoe k zijn we getrouwd , gaan samenwonen , 
enn hebben we twee geweldig e kindere n gekregen . Het was moeilij k voor me om 
dee juist e balans te vinde n tusse n priv é en werk (onderzoek) . Dit geld t zeker voor 
dee laatst e fase waari n ik ook nog meer dan full-tim e van huis was voor mijn werk 
alss  arts-assistent . Je hebt veel werk voor me uit handen genomen . Toch ben ik bli j 
datt  julli e mij af en toe wiste n te verleide n om achte r de compute r vandaa n te 
komenn om me samen met julli e te ontspannen . En Bori s nu dit boek af is, is er 
inderdaa dd een groo t feest . 


