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Dankwoord d 



Veell  mensen en nog veel meer dieren hebben een aandeel gehad in het tot stand komen van dit 
proefschrift.. Ik ben hiervoor zeer erkentelijk. Enkele van de mensen wil ik hier speciaal bedanken 
voorr hun inzet en inspiratie. 

Mijnn promotor prof.dr. C.J. Kalkman, Cor, in mijn ogen reeds hooggeleerd voor je naar Utrecht 
verhuisde,, was je de wetenschappelijke en sociale ruggengraat van dit boek. Dank je voor de 
gesprekkenn over kritiek en logica die je altijd van humor en een brede interesse voorzag. Er zijn dus 
tochh nog nadelen aan het wonen in Rotterdam. 

Mij nn promotor prof.dr. M.J.H.M. Jacobs, vanaf het moment dat de eerste ductus thoracicus onder uw 
leidingg van de aorta rolde is mijn geloof in "het werkbare varkensmodel" begonnen. Alles kon worden 
georganiseerd,, en ik dank u voor het enthousiasme en de overtuiging waarmee u het projekt 
momentumm gaf. 

Mijnn co-promotor dr. P. de Haan, Peter, je hebt me geleerd dat een experiment slaagt in de praktijk en 
niett op papier. Bovendien heb je de wetenschap een menselijk gezicht gegeven dat nooit afliet de 
standd van zaken te relativeren met een lach. Bedankt voor alle uren boven manuscripten, 
segmentaalarteriënn en arena's. 

Marloess Klein, lieve Marloes, de eerste chirurgische knoop, schone knip(oog) en koelbloedige klem 
hebb ik van je mogen leren. Tijdens elke OK heb ik wel iets van je geleerd. Naast je gastvrijheid op 
Botell  Mar-Mar dank ik je bovendien voor al het optimisme en de vrolijke werkdrift tijdens 
experimentenn op de meest asociale uren. 

Marjoleinn Porsius, lieve Marjolein, gezelligheid en een goed experiment was de combinatie die ji j 
samenn met de MEP-kar iedere dag weer het lab binnenbracht. Dank je voor de onmisbare 
troubleshootingg op allerlei gebied bij het leeuwendeel van de experimenten. 

Stevenn de Jager, vaak de eerste en de laatste tijdens OK-dagen heb je naast humor, goede muziek, en 
evertering,, veel wijsheid met die getallen op de monitor laten zien. Dank je bovendien voor je 
aanstekelijkee toewijding voor alles wat chirurgisch is. Amsterdam is ook leuk. 

Dr.. G.J. Bouma, Gert Joan, je grote inzet tijdens de varkensexperimenten was onontbeerlijk voor het 
technischh welslagen ervan. Bedankt ook voor het meedenken over complexe studies en andere 
vraagstukken. . 

Prof.. dr. T.M. van Gulik, enorm bedankt voor de mogelijkheden om mijn onderzoek ten uitvoer te 
brengenn in het experimenteel chirurgisch laboratorium, en dit te presenteren tijdens verschillende 
gelegenheden. . 

Godelievee Huyzer, John Dries, Henk de Wit en Adrie Maas van het experimenteel chirurgisch 
laboratoriumm enorm bedankt voor julli e expertise, gezelligheid en moeiteloos opgeofferde pauzes 
(onderr algehele anesthesie) tijdens lange dagen op de kleine OK. 

Irenee Straatsburg, en Kitty Cisse bedankt voor julli e flexibele geregel en het probleemloze heen en 
weerr schuiven van data. 
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All ee medewerkers van het experimenteel chirurgisch lab en het GDIA, Peter Schneider, Ties van de 
Berg,, Cor Brandsma en Anton van der Wardt bedankt voor julli e hulp en goede zorgen. 

Dr.. M.J. Bucx en Dr. M. Dzoljic, Martin en Misa, bedankt voor julli e adviezen, lobby's en 
belangstellingg op cruciale momenten te Hl-109 en elders. 

Dr.. I. Vanicky, Ivo, thank you for your enthusiasm, valuable interpretation of the histopathologic 
sampless and the immense patience with the customs services of both our countries. 

Dee commissie, prof.dr. P.R. Bar, prof.dr. D.A. Bosch, prof.dr. T.M. van Gulik, prof.dr. B.A.J.M. de 
Mol,, prof.dr. A. Trouwborst, hartelijk dank voor het beoordelen van mijn manuscript en de bereidheid 
zittingg te nemen in de beoordelingscommissie. 

Pieterr Bodewits, Heiko Botman, en Joost Smeets, bedankt voor julli e grote steun in het dieren-, en 
AIO-verblijff  te AMC en julli e belangrijke inbreng tijdens de studies. 

Dr.. P. Patel, Piyush, your ideas and words were always highly motivating both during scientific and 
sociall  meetings. Thank you for your willingness to join the committee. 

Prof.dr.. C.I. de Zeeuw and prof.dr. J.I. Simpson, Chris and Jerry, thank you for initiating in me the 
enthusiasmm and the fun of doing research. This time it was not cerebellar, but still very memorable. 

Mariannaa van Westing, dank je voor het attente overbruggen van de communicatie Amsterdam-
Rotterdamm en voor Mac's. Willi e van Nieuwenhuyzen, dank je voor de gazen in het professor-net. 

All ee stafleden, assistenten en medewerkers van de afdeling Anesthesiologie, bedankt voor julli e hulp 
daarr waar mogelijk om mijn onderzoek vanuit de afdeling te kunnen volbrengen. 

Johnn Nunumete, dank je voor de gezellige en nuttige koehandel in digitalisme en fotoproductie. 

Jasperr van Bommel, nu in shocking green in het AZR. 

Ivoo Schoots en Bob Heijnen, wind of geen wind: er was altijd wel een bak onfrisse koffie te vinden 
voorr AIO-confabulaties op het scherp van de snede. Surf s up, succes met die laatste alinea's! 

Mij nn paranymfen, Mark Lanser en Ernst-Jan Bouter, het feit dat julli e naast mij staan op deze dag laat 
hett Erasmiaans gnoevend achter in luid jolijt . Dank julli e voor deze plechtige bijdragen aan mijn 
academischh welzijn. 

Lievee pa en ma, dank voor alle liefde, vrijheid en steun die julli e mij hebben gegeven om mijn 
ontwikkelingg en ook deze onderzoekstijd mogelijk te maken. Mijn dank zal blijven. 

Onderaann de lijst maar bovenaan in gedachten, lieve Petra, je geduld, liefde en praktisch inzicht zijn 
eenn enorme steun geweest in deze periode, en hebben mij ervan overtuigd dat zelfs het schrijven van 
eenn proefschrift te overzien is. 

-Verderr wil ik hier nog Trandine, ld Software, Selmer, F2, Tweakers, Gusto, van Oorschot en de gemeente Muiderberg bedanken-
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