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Dankwoord Dankwoord 

Zonderr de hulp van een groot aantal mensen zou dit proefschrift nooit tot stand zijn 

gekomen. . 

Allereerstt mijn promotores: 

Prof.. dr. M.B. Vroom, beste Margreeth,, sinds 2001 ben j i j mijn directe baas. Ik ben je erg 
dankbaarr voor de voortvarendheid waarmee je mij bij het schrijven van mijn proefschrift 
hebtt begeleid. Zonder jouw daadkracht stond ik nu waarschijnlijk nog steeds 's nachts 
tee pipetteren. Ook wil ik je danken voor het vertrouwen dat je in me stelt en voor de 
constructievee manier waarop we samen aan diverse projecten hebben gewerkt. 
Prof.. dr. H.R. Büller, waarde Harry, onze samenwerking begon in 1998, toen j i j het 
promotorschapp van Jan Wouter ten Cate overnam. Sindsdien ben j i j mijn rots in de branding 
vann het onderzoek. Ik bewonder je aanstekelijke enthousiasme en de rechtlijnigheid 
waarmeee j i j 'leuke ideeën' kunt omzetten in goed gefundeerd onderzoek. Ook voor je 
grenzelozee vertrouwen in mij ben ik je erg dankbaar. 'Het gaat wel lukken met jou, het 
duurtt alleen wat langer,' was jouw gevleugelde uitspraak. 

Mijnn co-promotores: 
Prof.. dr. M.M. Levi, beste Marcel, ik wil je danken voor de voortvarende wijze waarop je 

mijj hebt ingewijd in het doen van klinische geneesmiddelstudies. Ook wil ik je danken 
voorr de snelheid en efficiency waarmee j i j onze artikelen altijd redigeerde. 

Dr.. E. de Jonge, beste Evert, ik wil jou danken voor de inspirerende discussies en je 
steunn bij kleine en grote ondernemingen. Ook dank ik je voor je humor en je opgeruimde 

karakter,, waarmee je moeilijke situaties op de intensive care altijd weer weet te 
relativeren. . 

Dee overige leden van de promotiecommissie: Prof. dr. A.R.J. Girbes, Prof. dr. R.T. 
Krediet,, Prof. dr. T. van der Poll, Prof. dr. M. Schetz en Prof. dr. A. Sturk wil ik danken 
voorr hun bereidheid mijn proefschrift kritisch te beoordelen en erover met mij van 
gedachtenn te wisselen. 

Hett hoofd van het Laboratorium Experimentele Vasculaire Geneeskunde, Dr. J.C.M. 

Meijers,, beste Joost, ik wil jou danken voor de talloze brainstormsessies waarbij j i j mij 

inwijddee in de geheimen van de moleculaire biologie. Ik heb enorm veel van je geleerd 

enn ik hoop dat dat niet afgelopen is na het afronden van dit proefschrift. 

Dr.. B.A. Hutten, klinisch epidemioloog, beste Barbara, dank voor het eindeloze geduld 

waarmeee je alle statistische bewerkingen hebt verricht en de energie die je erin hebt 

gestokenn om het mij steeds allemaal uit te leggen. 
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Dr.. A.H.M. Moons, beste Arno, ik wil je danken voor je enorme inzet bij de 

vrijwilligersstudies.. Met jouw hulp werd het stickeren en uitvullen van duizenden cupjes 

eenn leuke sport! 

Mijnn opleiders uit het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Durk Zandstra en Heleen Oudemans-

vann Straaten, ik wil jullie danken voor het grenzeloze enthousiasme waarmee jullie 

mijj hebben geïnspireerd onderzoek te gaan doen naar stolling bij haemofiltratie. De 

voltooiingg van ons gezamenlijke artikel vormde de aftrap voor dit proefschrift. 

Ookk alle overige co-auteurs wil ik heel hartelijk danken voor hun bijdrage aan de diverse 

artikelen. . 

Mijnn collega stafleden van de Intensive Care Volwassenen, ik wil jullie allen hartelijk 

dankenn voor de ti jd die jullie me hebben gegund om mijn onderzoek af te ronden. Ik 

hoopp dat ik in de toekomst iets voor jullie terug kan doen. Lieve Catherine, een betere 

kamergenoott had ik me niet kunnen wensen. Ik dank je voor je steun in moeilijke tijden 

enn voor de goede sfeer op C3-327. En nu op naar jouw promotie! 

Dee verpleegkundigen van de Intensive Care Volwassenen, ik wil jullie danken voor 

julliee steun in nachtelijke uren ('Kunnen wij dat niet voor je doen?'), voor jullie nooit 

aflatendee enthousiasme voor weer een nieuwe studie, en natuurlijk voor de goede sfeer 

opp de afdeling, waarbij er altijd wel tijd was voor een serieus gesprek, maar ook ruimte 

omm eens lekker samen te lachen. 

Hett personeel van het Laboratorium voor Experimentele Vasculaire Geneeskunde, met 
namee Kamran, Wil en Marianne, ik dank jullie voor het geduld waarmee jullie mij de 
inss en outs van het stollingsonderzoek hebben bijgebracht. Ook dank ik jullie voor het 
bepalenn van al die monsters en voor de altijd weer gezellige sfeer op het lab. 

Dee medewerkers van de afdeling Experimentele Klinische Chemie wil ik ook hartelijk 

danken.. Marianne Schaap, ik dank je voor het enorme doorzettingsvermogen waarmee 

jee mij hebt ingewijd in de principes van de flowcytometrie en voor het doen van de 

tallozee FACScan metingen in en buiten kantooruren. Rienk Nieuwland dank ik voor de 

velee brainstormsessies over plaatjesactivatie tijdens haemofiltratie. Ik heb er enorm 

veell van geleerd. 

Ookk de secretaressen van de afdelingen Intensive Care Volwassenen en Vasculaire 

Geneeskundee wil ik hartelijk danken. Mary-Anne Simons, j i j weet altijd weer met humor 

mijnn neurosen te beteugelen. Ik hoop dat we nog lang met elkaar zullen samenwerken. 

Mariannaa Veendorp, jouw kamertje op F4 was altijd een oase van rust in hectische 

tijden.. Ik dank je voor je hulp en je luisterend oor. 
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Veell dank ben ik ook verschuldigd aan alle vrijwilligers, patiënten en hun familieleden 
diee aan de onderzoeken hebben meegewerkt. Zonder hen zou er geen proefschrift zijn 
gekomen.. Ik hoop dat de voortgang van het onderzoek op het gebied van sepsis en 
multipell orgaanfalen zal leiden tot een verdere verbetering van overleving en kwaliteit 
vann leven van de patiënten die eraan lijden. 

Lievee Marjès, wij kennen elkaar nu 26 jaar en in die tijd heb je voor mij allerlei 

functiess vervuld: mijn voorbeeld, mijn alter ego, mijn oudere zus. Bij de belangrijkste 
gebeurtenissenn in mijn leven was j i j aanwezig en ik ben blij dat je nu -op de verjaardag 

vann je dochter Brankele- mijn paranimf wilt zijn. 
Lievee Adriënne, vanaf 2003 heb ik zwaar op je geleund. Altijd wist je mij streng doch 
mett humor op de been te houden. Ik ben erg blij dat ook j i j vandaag mijn paranimf wilt 
zijn. . 

Lievee pappie, wat had j i j je op deze dag verheugd. Kort voor je dood zei je nog dat je 
zekerr zou komen. In mijn hart ben je er in ieder geval bij vandaag. 
Lievee mammie, ik ben blij dat j i j er vandaag wel in levende lijve bij kunt zijn, al zul je 
dee inhoudelijke discussies misschien niet helemaal meer kunnen volgen. Ik dank je dat 
jee me hebt geleerd op eigen benen te staan en altijd door te zetten op een eenmaal 
ingeslagenn weg. 

Lievee Rohani, j i j bent degene die mij het meest direct een spiegel voorhoudt. Ik dank je 

voorr de humor waarmee je mij op het rechte pad houdt als ik weer eens verschrikkelijk 

doordraaf. . 

Lievee Geert, in jouw karakter herken ik mezelf het meest, niet in de laatste plaats in je 

heftigheidd en je korte lontje. Ik dank je voor je steun en aanhankelijkheid in moeilijke 
tijden. . 

Lievee Titia, bij jou herken ik mijn eigen ambities. Ik dank je voor je nooit aflatende 
interessee in de medische wetenschap: 'Kan je me dat nu alvast leren, want ik wil later 
ookk dokter worden.' 

Lievee Derk, wat ben ik blij dat j i j je leven met mij wilt delen. Jij houdt me scherp en 
opentt mijn ogen voor al het moois dat er in de wereld nog meer te beleven is naast 
patiëntenzorgg en wetenschap. Ik hoop dat dat nog lang zo mag blijven. 
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