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Hett slot van dit proefschrift wil ik graag gebruiken om vele mensen en zo mogelijk nog meer 

dierenn te bedanken voor de totstandkoming van dit proefschrift. 

Prof.. Dr. T.M. van Gulik, beste Thomas, nooit zal ik vergeten hoe jij , binnen een half uur, mij 

ervann hebt weerhouden op een AIO plaats bij de farmacotherapie te solliciteren. Dat was de tijd 

diee ji j nodig had om een aantrekkelijke plaats op het Chirurgisch Laboratorium te regelen. Het 

resultaatt van deze inspanning ligt voor je. Dit inspringen op ad hoc momenten kenschetst 

eveneenss jouw gepassioneerde werkwijze in het onderzoek. Ook jouw motto "door het schieten 

mett vele pijlen raak je eerder doel" zal memorabel blijven. Moge onze wegen zich in de toekomst 

blijvenn kruisen, zowel op onderzoeksgebied als op het chirurgisch vlak. Heel hartelijk dank voor 

dezee goede tijd. 

Dr.. I.H. Straatsburg, beste Irene, ik vond mezelf al redelijk kritisch maar ji j hebt me gelukkig 

latenn inzien dat dit wel meeviel. Ik ben heel blij dat ik van jouw expertise heb mogen profiteren. 

Ikk heb genoten van de gesprekken die we hadden, van plat (vooral veel plat) to diep (ultimate 

lows).. Je bent een duizendpoot die niet te temmen is door het in een bootje op te sluiten en ik 

hoopp dat ik nog lang kan meegenieten van jouw expansiedriften, te beginnen bij mijn promotie. 

Dr.. S.L. Abrahamse, beste Leo, my main man, prachtig datje zo'n vriend kunt ontmoeten op een 

'stoffig'' laboratorium. De anti-I/R Boleo mix praat tijdens de dagelijkse pendelbewegingen met 

dee auto maakte de ritten aangenaam en de lachsessies tijdens en buiten ons werk over de meest 

benulligee en onbenullige zaken waren een verademing. Wij (Yvette en ik) hopen nog lang van 

julli ee (Leo en Alice) te kunnen genieten. 

Prof.. Dr. D.J. Gouma, uw aanstekelijke enthousiasme voor het chirurgisch vak heeft mij tijdens 

mijnn opleiding in Maastrichtt reeds overtuigd van mijn wens ooit chirurg te willen worden. Het feit 

datt ik straks jonge klare mag worden onder uw vleugels beschouw ik derhalve als een waar 

voorrecht. . 

Ivoo Schoots, roommate, oeverloze discussies hebben wij gevoerd over wereldverbeterende 

onderwerpenn en nu ga ji j in prime time eenjaar naar Boston. Hoewel dit betekent datje mij niet 

alss paranimf kunt steunen tijdens de promotie, betekent het wel een gezellig vakantie adres. De 
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gezamelijkee surfjam sessies zullen we even moeten uitstellen maar zullen zeker worden hervat bij 

jouww thuiskomst. Dan ben ji j aan de beurt. 

Dee leden van de promotiecommissie Prof. dr. CE. Hack, dr. E. Hesselink, Prof. dr. Ir. C. Ince, 

Prof.. dr. H. Obertop, Prof. dr. J.H. Ravesloot en Prof. dr. O.T. Terpstra wil ik bedanken voor het 

kritischh doornemen van het manuscript en het zitting willen nemen in de promotiecommissie. 

Gooss Huyzer, Marloes Klein, John Dries, Henk de Wit en Adrie Maas, enorm bedankt voor al 

julli ee inzet tijdens de experimenten op de meest onmogelijke tijden, voor de gezelligheid en voor 

julli ee expertise en liefde voor de dieren. 

Kittyy Cisse, bedankt voor al die slechte grappen over en weer en voor die (onzin)verhalen. Dit 

wass een welkome afwisseling met de serieuze zaken van alledag. Ook bedankt voor het kritisch 

nakijkenn van het manuscript op het laatste moment. 

Peterr Schneider voor het verschaffen van de nodige technische en niet technische voorzieningen 

omm de experimenten mogelijk te maken (ik heb nog hoofdpijn van de anesthesiegassen...geintje, 

dee hoofdpijn valt wel mee). 

Erikk Endert en Tineke Kakes van het Endocrinologisch Laboratorium wil ik bedanken voor de 

hyaluronzuurr bepalingen. 

Dehaa Erdogan voor de inzet tijdens vele experimenten en het negende hoofdstuk van dit 

proefschrift.. Suzanne van Veen, Rienk van Beek, Yasser Elkhaloufi, Salcey Amzand, Maaike de 

Blauw,, Marièl Kok, Michael Kortleve, Noureddine Moumli en Liesbeth Kager voor julli e enorme 

hulpp en gezelligheid tijdens de experimenten, zonder julli e was dit nooit gelukt. Sander Dinant, 

success met de voortzetting van het lever I/R onderzoek. 

Rutgerr van Geenen, Jeroen Lips, Robert Saat, Roderik Flikweert en Mathijs Remmen, altijd weer 

goedd om na gedane arbeid los te gaan met een stel enthousiastelingen. De mobiele tamtam die elk 

weekendd rondgaat om de beste spot te vinden moeten we in ere houden. Ik hoop dat er nog menig 

uurtjee op het water zal worden doorgebracht en ben benieuwd naar wie nu eindelijk die eerste 

forwardd draait (anders komt Flikweert nooit van die blue label af). Hang loose. 
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Dee onderzoekers van G4: Jan Hulscher (laten we nog eens een misser slaan, squash danwei golf), 

Estherr Tilleman (tot straks in het Gelre), Michalda Dunker, Christianne Buskens (tot straks in het 

Gelre)) en Tjarda van Heek, bedankt voor de gezellige en broodnodige uitstapjes. 

All ee huidige collega's en reeds vertrokken collega's in Apeldoorn die mij de mogelijkheid hebben 

gebodenn om dit proefschrift te voltooien en voor de goede tijden die wij samen nog gaan beleven. 

Lievee pa en ma, Gerard en Ankie, julli e zorg en liefde hebben mij gemaakt tot wat ik ben, 

eenvoudigwegg gelukkig. Liefde is een ander gunnen watje zelf niet hebt gehad. Wees verzekerd 

vann mijn onnoemelijke dankbaarheid voor alle mogelijkheden die julli e mij hebben geboden. Ook 

julli ee promoveren op 22 mei, hoewel julli e voor mij reeds jaren geleden het hoogst haalbare 

hebbenn bereikt. 

Lievee Kim, mijn kloon, zonder jou ben ik niet compleet. Gelukkig hoef ik jou nooit uit te leggen 

watt ik bedoel. 

Yvette,, mijn allerliefste, hoewel promoveren vaak wordt omschreven als een bevalling, weet ik 

datt dit niet waar is. Het geluk wat ji j mij hebt geschonken in de vorm van twee kleine mensjes zal 

ikk nooit kunnen evenaren, zelfs niet met dit proefschrift. Dit geluk en onze wederzijdse liefde 

voorr elkaar zijn het fundament van dit werk. 

Lievee Lukas, wat ben ji j een open en hartverwarmend lekker mannetje. Lieve Maud, zo jong en 

nuu al lekker in je vel, wij gaan van jou genieten. Alleen voor julli e zou ik nog een keer willen 

promoveren. . 
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