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Dankwoord d 

Zonderr er destijds bij stil te staan is de basis voor dit proefschrift al jaren 
geledenn ontstaan. Als ontwikkelingstechnicus werkte ik bij Instrumentele 
Zakenn waar op een goede dag een "klant" binnen kwam. Hij kon de 
mogelijkhedenn van zo'n afdeling goed benutten voor zijn ektacytometer-
project.. Met dat project startte ook dit proefschrift. Tussen de onbewuste start 
enn de zeer bewuste afsluiting zaten vele projecten die proefschrift-kandidaat 
waren.. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen het proefschrift een "homogene" 
uitstralingg te geven en er alleen hemoreologische onderwerpen in opgenomen. 
Dee weg er naar toe is echter zeer divers maar ook zeer leerzaam geweest. Alle 
mensenn die daaraan hebben bijgedragen wil ik hierbij enorm bedanken! Een 
aantall  van hen in het bijzonder: 

Keess Grimbergen is de promotor die mij de mogelijkheid heeft geboden 
tee promoveren. Kees, een afspraak met jou start en stopt op goed gedefinieerde 
momenten.. Je interesse voor "klokken" heeft daar waarschijnlijk veel mee te 
maken.. Naarmate de stoptijd nadert weet je gesprekken altijd terug te brengen 
tott de kern waar velen nogal eens vanaf wijken. Wanneer we m'n concept-
artikelenn bespraken viel het me regelmatig op dat je complexe zaken op een 
helderee manier kunt vereenvoudigen tot iets aangenaam simpels. Een heerlijke 
eigenschap. . 

Cann Ince is de promotor aan de natte kant. Altij d vroeg en in de weer. 
Can,, jouw gedrevenheid maakte dat de vaart erin bleef. Jouw aanbod om enkele 
stagiairss in te zetten bij het natte werk is hier een zinvol voorbeeld van. Met 
kritischee vragen wist je altijd m'n bewustheid te verhogen. Overigens wil ik 
nogg steeds een paar testjes doen met jouw bloed... 

Prettigg heb ik ook samengewerkt met mijn beide co-promotores Max 
Hardemann en Geert Streekstra. Max, ji j bent die "klant" waar ik het eerder over 
had.. Jouw enthousiasme in de hemoreologie heeft mij warmgedraaid. Jouw 
kenniss op het gebied van de hemoreologie is van grote waarde en met je humor 
weett je taaie discussies altijd op te vrolijken. Heerlijk waren alle gevulde 
koeken.. Leuk en leerzaam waren ook de "zaken"-reisjes die we hebben 
gemaaktt naar Antalya en Los Angeles. Thanks! 

Geert,, jouw fysisch inzicht is soms wonderbaarlijk. Nadat ik een paar uur 
hebb nagedacht over de perfecte formule weet ji j 'm binnen een paar minuten te 
ontkrachtenn en met een betere te komen. Grrr, maar zinvol. Ik heb genoten van 
onzee samenwerking en heb veel geleerd van je wetenschappelijke inzicht in 
zowell  de fysica als de hemoreologie. Op naar enkele volgende projecten? 
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Veell  hulp heb ik ook gekregen van Jan Strackee. Fysicus met een hoop 
wiskundeknobbels.. Jan, ik heb je leren kennen als een geweldige 
wetenschapperr maar ook als een ontzettend aardige man. Ik vond het 
aangenaamm met je samen te werken. Veel heb ik gehad aan al je "boekies" maar 
ookk aan je hulp bij het wegknippen van "weerstanden" (snik) uit 
conceptstukken. . 

Zonderr technische hulp was dit proefschrift er niet geweest. Bij de 
ontwikkelingg van alle prototypen van zowel de LORCA als de reoscoop zijn 
velee technici betrokken geweest op het gebied van mechanica, glas en 
elektronica.. Technici van het eeste uur: Klaas Lettinga, Arie Steenbeek, Chris 
Kruidenier,, Jaap Homan en Ronald de Jong. En vervolgens bij de Medisch-
Technischee Ontwikkelingsafdeling: Ruud Voorn, Wim Schreurs, Petro 
Broekhuizen,, Frits de Vries en Ton Danner maar natuurlijk ook alle andere 
collegaa technici die altijd klaar stonden voor een helpende hand of een advies. 
Eenn extra bedankje voor mijn kamergenoot Hugo Molenaar die naast de 
technischee ondersteuning ook ruimte bood voor "psychische ontlading" en voor 
Carell  Kools voor de snelle hulp bij mechanische nood. 

Opp het gebied van microcirculatie en microscopie heb ik ook veel 
geleerdd van collega's van de afdeling experimentele anesthesie. Wanneer het 
omm microscopie en aanverwante zaken ging kon ik altijd terecht bij Bert Mik en 
Keess Donkersloot. Waardevol waren ook de gedachtenwisselingen over het 
gedragg van bloedcellen in de microcirculatie die ik regelmatig voerde met 
Haroldd Raat en Peter Goedhart. Maar natuurlijk ook de resterende collega's van 
dee afdeling Experimentele Anesthesie wil ik graag bedanken voor hun hulp en 
bereidwilligheid.. Werkverlichtend was ook de hulp van verschillende 
stagiair(e)s/studenten:: Muriëlle, Dewkoemar en Soeradj. Bedankt voor julli e 
hulp. . 

Verderr wil ik iedereen bedanken die totaal belangeloos bloeddonor wilde 
zijnn maar natuurlijk ook degenen die bloed wilden afnemen. Zonder hen geen 
bloed,, zonder bloed geen experimenten, zonder experimenten geen proefschrift. 

Hett wetenschappelijk onderzoek dat ik met vele andere collega's heb 
uitgevoerdd en wat uiteindelijk niet in dit proefschrift is opgenomen, heeft wel 
degelijkk bijgedragen tot de groei naar dit proefschrift. In die zin wil ik Simone 
Lunshof,, Kees Boer en Hans Wolf van de afdeling Verloskunde, Bert 
Messelinkk en Dr. Dabhoiwala van de afdeling Urologie, en Marco Ritt, Nienke 
vann Trommel en José de Freitas van de afdeling Handchirurgie bedanken voor 
dee prettige samenwerking en het mogen deelnemen in hun onderzoek. 

Naastt alle hulp in zakelijke sfeer is ook de getoonde interesse in 
privésfeerr van grote waarde. Daarom wil ik vooral mijn ouders maar ook 
overigee familieleden en vrienden bedanken voor alle getoonde belangstelling. 
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Dee bezigheden op het AMC werden vaak thuis voortgezet. Vele uren 
opgeslotenn in een kamertje verhoogt natuurlijk de geestelijke druk. Als 
veiligheidsventiell diende dan vaak mijn saxofoon waarin luid werd afgeblazen. 
Voorall Anita en Sven moesten het door mijn "afwezigheid" soms een beetje 
ontgelden.. Nu is de druk van de ketel. We gaan er weer van genieten. 
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