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Dankwoord 

Dit is een uitgebreid dankwoord. 
De reden hiervoor is simpel: ik ben veel mensen dankbaar. 

Prof. Dr. R.W. Kreis. Beste Robert, wij kennen elkaar al sinds 
1990. Destijds klopte ik als klein jochie bij je aan met de vraag 
of ik onderzoek bij jou mocht verrichten naar brandwonden. 
Dat mocht. 
Ik ben je dankbaar voor de steun en vrijheid die je me gaf om 
mijn eigen weg te bepalen ten aanzien van dat onderzoek. Als 
bijzonder mens -hetgeen jou ook tot een 'bijzonder' Hoogleraar 
maakt- weet jij mij nog immer te verbazen met je humor en je 
eindeloze gedachtenstromen. Laat dat nog maar lang zo zijn. 

Prof. Dr. K.E. Bos. Hooggeleerde Heer Bos, ik ben u zeer erkente
lijk voor uw toezegging en steun aan het AGIKO-project waar
door ik de mogelijkheid kreeg om dit proefschrift af te ronden. 
Daarnaast ben ik u dankbaar dat u mij in de gelegenheid stelde 
om de opleiding tot plastisch chirurg te kunnen volgen. 

Dr. E. Middelkoop. Beste Esther, dat ik jou dankbaar ben 
moge duidelijk zijn. Jouw communicatieve vaardigheden en je 
organisatorisch talent hebben een goede uitwerking gehad op 
het wetenschappelijk onderzoek van brandwondencentrum. 
Voor mij was het wellicht nog belangrijker dat ook jij mij veel 
vertrouwen gaf zodat ik veelal mijn eigen weg kon bepalen. Ik 
denk met plezier terug aan de prettige manier waarop wij vele 
malen onze plannen en ideeën konden bespreken. 



Dr. F. Groenevelt. Beste onnavolgbare Frits, er zijn maar weinig 
mensen die zo kunnen enthousiasmeren en stimuleren als jij. 
Deze gave beperkt zich niet alleen tot je vakgebied. 
Jouw 'bruisende' levensvisie maakt dat het niet alleen leerzaam 
maar ook uitermate plezierig is om met je samen te werken. 

Toine van Trier. Beste Toine, dank voor je betrokkenheid, de rust 
en al die extra operatietijd die je 'gedoogd' hebt ten gunste van 
het onderzoek. Ten aanzien van de plastische en reconstructieve 
chirurgie hoop ik in de nabije toekomst veel van je te kunnen leren. 

Jos Vloemans. Beste Jos, aan onze samenwerking denk ik met veel 
plezier terug. Ik heb veel respect voor de manier waarop jij met de 
brandwondengeneeskunde en -zorg omgaat. Mede dankzij jou heb 
ik veel nuttige kennis op kunnen doen ten aanzien van de brand-
wondenchirurgie. 

Dr. R.S. Breederveld. Beste Roelf, gaarne wil ik je (en de maatschap) 
bedanken voor het vertrouwen dat jij mij hebt gegeven. Op deze 
manier was het mogelijk dat ik de vooropleiding kon starten in een 
unieke combinatie met het onderzoek zoals dat in dit proefschrift 
gepresenteerd is. 

Dr. W. E. Tuinebreijer. Wijze Wim, ik ben zeer onder de indruk van 
je immer enthousiaste benadering van mijn (statistische) vraag
stukken en de inspirerende manier waarop we daarover konden 
overleggen. Eigenlijk ben ik nog meer onder de indruk van de 
f iets wedstrijd die ik van je verloor maar daar wil ik het verder niet 
over hebben. 

De overige chirurgen van het Rode Kruis Ziekenhuis: 
Fons Dur, Michiel Hunfeld, Eric Sjardin, en Henk van der Veen. 
Ook jullie ben ik erkentelijk voor de prettige samenwerking en de 
chirurgische kneding van ondergetekende. 
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De leden van de leescommissie: 
Dr. G.I.J.M. Beerthuizen, Prof. Dr. T.M.van Gulik, 
Prof. Dr. R.J. de Haan, Prof. Dr. C.M.A.M. van der Horst, 
Prof. Dr. C.J.F. van Noorden, Prof. Dr. P.H.M. Spauwen en 
Dr. W. Westerhof dank ik voor hun belangstelling voor mijn 
proefschrift en hun adviezen. 

Dr. W. Westerhof, Dr. J.R. Mekkes, Dr. H.J.C, de Vries en 
Dr. E.N. Lamme. Beste Wiete, Jan, Henry en Evert, jullie hebben 
met jullie enthousiasme voor wondgenezing voor een belangrijk 
deel aan de basis gestaan van het in dit boek gepresenteerde onder
zoek naar dermale substitutie. Ik dank jullie voor jullie advies en 
commentaar. 

Dr. J. van Marie en Dr. H.A. van Veen. Beste Jan en Henk, bedankt 
voor de goede samenwerking die ik met jullie heb gehad. Ik zal deze 
samenwerking koesteren al is het maar vanwege de grote toevoe
gende waarde die jullie voor sommige artikelen reeds betekend 
hebben. Ook wil ik Joris Coppens bedanken voor zijn onnavolgbare 
computermodellen van geordende chaos en Theo Dirksen voor zijn 
jarenlange ondersteuning vanuit het pathologisch laboratorium 
van het AMC. 

Van de onderzoeksafdeling van Nederlandse Brandwonden 
Stichting wil ik het bijzonder Mieke van Galen en Antoon van den 
Bogaerdt bedanken. Beste Mieke en Antoon, mede dankzij jullie 
heeft het preklinische onderzoek een belangrijke plaats in dit proef
schrift gekregen. De Nederlandse Brandwonden Stichting met haar 
medewerkers wil ik bedanken voor hun hulp bij het tot stand 
komen van dit proefschrift. 

Hij leek soms wel alsof het hele Rode Kruis Ziekenhuis meewerkte 
aan mijn proefschrift. Mijn dank gaat dan ook uit naar eenieder 
van dit ziekenhuis die belangeloos heeft meegeholpen aan het tot 
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stand komen van dit proefschrift. Ik heb onmisbare hulp gehad 
van de medewerkers van het Brandwondencentrum, de afdeling 
Plastische Chirurgie, de poli Chirurgie, de poli Plastische Chirur
gie, het OK-team, de collega assistenten Chirurgie en de collega 
arts-onderzoekers van het Brandwondencentrum. Een aantal per
sonen wil ik in het bijzonder bedanken: Dave Mackie, Ella van 
Unen, Hilly en Joke van het Opnamebureau, alsook Tako en Johan. 

In dit dankwoord mag Prof. Dr. R.P. Hermans niet ontbreken. 
Beste Rudi, je bent weliswaar al enige tijd niet meer werkzaam in 
het ziekenhuis maar even goed wil ik je gaarne bedanken voor de 
praktische ondersteuning die je hebt gegeven tijdens het 'hand-
onderzoek'; meer nog dank ik je voor het inspirerend college dat je 
gaf waarmee het voor mij allemaal begon. De weg naar Beverwijk 
was daarmee ingeslagen. 

Dear adamangeles@yahoo.com. Dear Adam, I really appreciated 
your help and your sound comments on the manuscripts. 
Hopefully we will see and hear from each other many times more 
in the future. 

Beste Monique Suijker, als eenieder zo aardig is en daarnaast zo 
oprecht geïnteresseerd is in de patiëntenzorg en wetenschappelijk 
onderzoek als jij dan is er veel hoop voor de toekomst. 

Joris Ruurda en Jan van Loon. Beste paranimfen, het is een prettig 
idee dat jullie mij wilden bijstaan in de voorbereidingen naar de 
grote dag. 

Beste Arjan Hilgersom, het is wel verleidelijk maar niet gemak
kelijk om uitgerekend de laatste loodjes van dit 'levenswerk' uit 
te besteden. Dat kan alleen maar als je veel vertrouwen hebt in 
degene waaraan je dat uitbesteedt. 

mailto:adamangeles@yahoo.com
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Gaarne wil ik de vele patiënten bedanken die deelnamen aan 
het onderzoek. Ik heb veel respect voor de manier waarop zij zich 
belangeloos ingezet hebben voor de toekomstige brandwonden
patiënt. Zonder hun hulp was dit proefschrift er niet gekomen. 

Al mijn vrienden, familie, teamgenoten en bandleden, nogmaals 
dank voor jullie getoonde begrip wanneer ik weer eens weinig tijd 
voor jullie had. 

Lieve Simone, ik heb maar amper een idee hoeveel tijd en energie 
jij aan dit proefschrift hebt gegeven doordat jij mijn toeverlaat 
bent... Laat jouw licht maar vaak naar mij schijnen... 

Paul 

'Nee' zei Japi, 'Ik ben niks en ik doe niks. 
Eigenlijk doe ik nog veel te veel. Ik ben bezig 
te versterven. Het beste is, dat ik maar stil zit, 
bewegen en denken is goed voor domme 
mensen. Ik denk ook niet. 't Is jammer dat ik 
eten en slapen moet. Liefst zou ik de hele dag 
en nacht doorzitten'. 

Nescio (De uitvreter) 



-

De verwarring omtrent de opvatting 
dat huidincisies dienen te geschieden 
in de 'huidlijnen' levert mogelijkheden 
op die letterlijk en figuurlijk haaks op 
elkaar staan. 


