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Dankwoord 

Het boekje waar u zo juist in bent gaan bladeren is tot stand gekomen door een 

gezamenlijke inspanning voor dit onderwerp. Een ieder die op enigerlei wijze een 

substantiële bijdrage aan de totstandkoming van het eindresultaat heeft bijgedragen 

dank ik hartelijk hiervoor. Ondanks dat het een samenwerking is van velen wil ik 

op deze laatste bladzijden een aantal personen in het bijzonder bedanken. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn beide promotoren. Prof. dr CE. Hack, beste 

Erik, dankzij jouw enthousiasme, vertrouwen en bijzondere belangstelling in het 

onderwerp was het mogelijk het initiële onderzoek voort te zetten en te 

prolongeren als promotieonderzoek. De kans die je mij hebt geboden was van 

meet af aan ongedwongen. Ik ben je dan ook zeer dankbaar hiervoor. Ik heb veel 

geleerd van je uiterst kritische wijze van formuleren. Meesterlijk hoe je iedere keer 

weer in staat bent om mij in korte tijd met vragen te bestoken, waardoor ik 

genoodzaakt was opnieuw door weer een ander bril naar onze resultaten te kijken. 

Het onderwerp vraagt om voortzetting en plannen voor de voortzetting van onze 

samenwerking na afronding van het proefschrift zijn dan ook reeds gesmeed. 

Prof. dr A. Trouwborst, naast promotor eveneens mijn opleider, hartelijk dank voor 

de ruimte en vertrouwen die u mij bood om het onderzoek nog binnen de oplei

ding af te ronden. Ik heb dit als uniek ervaren. Uw kritisch commentaar en 

adviezen waren meer dan welkom bij de revisie van een aantal hoofdstukken. 

Dr Henk te Velthuis, beste Henk, ik ben erg blij dat je mijn copromotor wilt zijn. 

We hebben veel overlegd over het onderzoek, de stukken en revisies. Je bent hier

in een geweldige hulp geweest. Maar er was altijd meer om over te spreken dan 

alleen dit onderwerp. 

Prof. dr L. Eijsman wil ik danken voor zijn initiëren van de deelname door de afde

ling Cardiopulmonale Chirurgie aan het multi-center onderzoek naar de werking 

van heparine-gecoate extracorporeale circuits. Het vertrouwen in mij om dit onder

zoek tot een goed einde te brengen is belangrijk geweest voor de verdere 

voortzetting van deze studie. 
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Prof. dr C.R.H. Wildevuur dank ik voor de boeiende vrijdagochtendbesprekingen, 

de aanwezigheid van de harde kern Piet Jansen, Henk te Velthuis, Rienk Nieuwland 

en Ron Speekenbrink bood veel ruimte aan creativiteit. Uw kritisch commentaar en 

enthousiasme tijdens de bespreking en voortgang van een ieders onderzoek was 

voor mij als beginneling zeer leerzaam. 

Hooggeleerde heren de Mol en Kalkman, beste Bas en Cor, allereerst hartelijk dank 

voor jullie steun toen ik besloot mijn verdere toekomst in de anesthesie te zoeken. 

Vervolgens is jullie toezegging dit proefschrift op zijn waarde te schatten mij veel 

waard. Prof. dr ten Cate, Prof. dr van Deventer, Prof. dr Ince, en Prof. dr Sturk dank 

ik hartelijk voor de bereidheid het manuscript te beoordelen en eveneens plaats te 

nemen in de promotiecommissie. 

Gedurende het werk als assistent CAPU op de afdeling Cardiopulmonale Chirurgie 

heb ik vele assistenten de revue zien passeren. In het bijzonder wil ik Ruud de 

Graaf en Arne Zschage als "diehards" bedanken voor hun collegialiteit en gezel

ligheid tijdens deze periode. We hebben toch allemaal uiteindelijk onze draai 

gevonden. 

Dr Piet Jansen, bedankt voor je "statistisch" commentaar en inbreng bij de eerste 

evaluatie van de data van hoofdstuk 5. 

Aria P Yazdanbakhsh, ik mag je altijd bellen voor een sampletje. Je enorme enthou

siasme voor de cardiochirurgie is ongeëvenaard. Je hebt prima werk geleverd. Maar 

alles op zijn tijd en er moet wel ruimte blijven om te draaien. 

Dr Bram van den Ende wil ik bedanken voor de gastvrijheid, gebruik van de labo

ratorium faciliteiten en de snelle heparinebepalingen. 

Naaste medewerkers op het laboratorium AIZ, in het bijzonder Anke Eerenberg, 

Yvonne Lubbers en Gerard van Mierlo dank ik voor hun hulp bij de diverse ELlSA's. 

Jullie nauwgezette werkwijze is significant aanwezig in dit proefschrift. De cardio-

chirurgen, perfusionisten en cardioanesthesisten bedankt voor jullie steun en 

medewerking bij de uitvoering van de studies: protocol violation was gelukkig 

uiterst zeldzaam. 

Anesthesiemedewerkers, verpleegkundigen van de ok, intensive care en verpleeg-

afdeling G3Zuid bedank ik voor hun medewerking. 

Rob Tuijtjens, Marjoke Kager en Marco Winterberg, altijd aanspreekbaar, bijzon

dere dank voor jullie niet aflatende interesse en belangrijke levenslessen. Ik kijk 

altijd uit naar een volgend proeven en bomen op wisselende locatie. 

Ronald de Schepper en Thomas Brans dank ik voor hun vriendschap en steun bij 

de feitelijke afronding van de promotie. De voorbereidingen waren al een 

uitdaging. Ik waardeer het enorm dat jullie mijn paranimfen willen zijn. 
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Lieve ouders hartelijk dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde, steun en vertrou

wen in mij en de kansen die jullie mij hebben geboden. Niets is te gek, alles is 

mogelijk en eigenlijk zijn er geen grenzen. 

Huguette en Gerhard, bedankt voor jullie warme belangstelling en adviezen ten 

aanzien van de Engelse taal. 

Lieve Kerstin, mijn dierbare muze, veel dank ben ik je verschuldigd voor de 

vlekkeloze organisatie in ons dagelijkse leven. Mijn excuus voor het verstek laten 

gaan bij veel prachtige concerten. Ik kijk uit naar alle komende uitvoeringen. 

Ten slotte, de patiënten die bereid waren deel te nemen aan dit onderzoek en bloed 

af te staan ben ik zeer erkentelijk hiervoor. 
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