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Nawoord 
 

Het werken aan het onderzoek dat leidde tot dit proefschrift was een drukke, avontuurlijke 

en bovenal erg leuke periode. Het schrijven van een dankwoord suggereert dat je iets afsluit 

en achter je laat, maar liever kijk ik vooruit en maak ik nieuwe plannen met diegenen die mij 

de afgelopen jaren geholpen hebben. Ik vond het een erg leuke tijd en ik hoop dat diegenen 

die me hierbij geholpen hebben hier (nu nog) net zo over denken. Ik ben veel mensen die op 

wat voor wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd wat geholpen heeft bij de 

totstandkoming van mijn proefschrift dank verschuldigd. Allereerst mijn ouders, die mijn 

studie niet alleen mogelijk hebben gemaakt maar ook hebben gestimuleerd en tijdens mijn 

studie en onderzoek altijd maar weer bereid waren de verhalen uit de collegebanken en het 

lab aan te horen. Verder gaat mijn dank uit naar Theo Schuurs, die mij de eerste stapjes in 

de wetenschappelijke wereld heeft leren zetten, zowel financieel ondersteund als educatief 

aangekleed door de Junior Scientific Masterclass onder leiding van Hanneke Kluin-

Nelemans. Na verschillende omzwervingen op andere afdelingen binnen het UMCG kwam ik 

terecht bij Rob Henning, die het geweldig vond te horen dat er een potentiele PhD-student 

was die wel oren had naar winterslaaponderzoek. Rob zijn enthousiasme leidde er toe dat 

we al spoedig een compleet plan voor een MD/PhD-traject hadden gegenereerd (en later nog 

een voor Edwin hebben geschreven en wie weet wie er allemaal nog volgen…). Het project 

werd verder ondersteund door Frans Kroese omdat die “mogelijk wel wat af zou weten van 

witte bloedcellen”. Frans is een geweldige motivator, die me veel immunologische kennis 

bijgebracht heeft en waardoor ik me zelfs ben gaan verdiepen in het wel en wee van 

vleermuizen. Mijn leergierigheid, aangewakkerd en ondersteund door de mogelijkheden die 

Rob en Frans boden, leidde er toe dat ik me tijdens mijn onderzoeksperiode inschreef voor 

zowel de opleiding tot farmacoloog als immunoloog. Het winterslaapwerk in eekhoorns en 

later in de hamsters is ondersteund door Arjen Strijkstra als co-promotor voor de 

noodzakelijke biologische kennis, die bij ons ontbrak. Ate Boerema was gelijktijdig bezig 

met een PhD-onderzoek, wat bijzonder goed uit kwam en tot een zeer leuke samenwerking 

leidde met interessante discussies vanwege een soms compleet andere kijk op zaken. Dankzij 

Arjen en Ate heb ik experimenten met winterslapers kunnen doen, veelal gepaard met 

diepgaande filosofische discussies over tal van onderwerpen begeleid door een heerlijk 

Indiaas afhaalmenu. Vanuit de chronobiologie waren er verder Roelof Hut, Domien 

Beersma, Menno Gerkema en Martijn Salomons, die altijd open stonden voor onze 

wetenschappelijke ideeën en bereid waren mee te denken om uitvoer van deze plannen 

mogelijk te maken. Azuwerus van Buiten en Maaike Goris leverden de nodige 

biotechnische ondersteuning bij de chirurgische ingrepen in de ratten, muizen en hamsters. 

Zodoende is het ons gelukt om een aantal riskante en complexe dierexperimenten uit te 

voeren, zoals het onderkoelen van dieren zonder beademing of het opereren van dieren in 

torpor. Moleculaire biologische ondersteuning werd in het lab gegeven door Marry Duin, die 

eveneens deels de begeleiding van talloze studenten op zich nam. Annie Visser heeft me 

meerdere malen geholpen immunologische analysetechnieken op te zetten en was altijd 

bereid antilichaam uit te lenen om op onze vreemde diersoorten te kunnen testen. Klinisch 

werd het begeleidingsteam later aangevuld door Anne Epema, vanwege zijn achtergrond als 

anesthesist en onze focus op de hart/long-machine behandeling. Martin Houwertjes was 

bereid vele hart/long-machine experimenten in ratten uit te voeren, wat me zonder zijn hulp 

niet gelukt was. Hierin werkte ik eveneens met veel plezier samen met Iryna Samarska, die 

de vasculaire functie analyseerde in deze dieren. In de klinische studie heeft Fred de Geus 
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heeft me enorm geholpen door gegevens van duizenden patiënten te verzamelen over het 

operatieve beloop en de uitkomst nadien. Gegevens die later dankzij Daniël Huisman 

gevalideerd zijn. Rutger Ploeg, Michel Struys, Hubert Mungroop en Bert Loef zijn allen 

zeer behulpzaam geweest bij het kritisch nalezen van een aantal van mijn artikelen, alvorens 

we een poging tot publicatie ondernamen. Jan Willem Kok heeft me geïntroduceerd binnen 

de Sphingolipid-club en heeft me geholpen met het uitvoeren van de lipidemetingen in 

plasma en later ook in supernatanten afkomstig van proeven die wij gezamenlijk uitvoerden, 

voortvloeiend uit onze brain-stormsessies. Annie van Dam heeft vervolgens voor mij de 

massa spectrometrie uitgevoerd, wat niet alleen de reden is dat de analyses hiervan goed 

gelukt zijn, maar ook dat de apparatuur nu nog functioneert. Esther Verhaag heeft enorm 

geholpen bij het schrijven van een review over farmacologisch geïnduceerde torpor. Het is 

goed te horen dat zij nu een vervolg hieraan heeft gegeven in de vorm van een PhD-project, 

waarin tevens een plek is voor winterslaap. Marlies Ketelaar heeft geweldig werk verricht 

tijdens de verschillende stages in het lab die zij uit voerde, wat eveneens tot een 

gezamenlijke publicatie leidde. Oana Draghiciu, Mirte Greve, Anneke Pruim, Edwin de 

Vrij, Martha Elwenspoek, Menno Turksma, Jonut Brebenel, Pieter van der Vorm, Kilian 

Dahlem, Tamara Smit, Rianne Bartelds en Hilda van den Bos mogen hier zeker niet 

ontbreken: zij hebben allen een significante bijdrage geleverd tijdens hun stage die zij bij de 

Klinische Farmacologie uitvoerden. Edwin zijn inspanningen hebben er zelfs toe geleid dat 

een door ons geschreven MD/PhD-project over bloedplaatjes in winterslaap recent 

gehonoreerd werd. Tijdens mijn onderzoek werd me verschillende malen de gelegenheid 

geboden een buitenlands bezoek te ondernemen. Eén van deze buitenlandse bezoeken ging 

naar Mannheim en Heidelberg in Duitsland; een samenwerkingsverband wat ik heb leren 

kennen via de summer en autumn schools die georganiseerd werden door Willem van Son, 

Rob Henning, Cresje Wachters-Kaufmann en Hauw The. In Heidelberg heb ik eerst enkele 

weken doorgebracht in het lab bij Thomas Korff. Thomas assisted me in testing antibodies, 

which were difficult to find for the exotic species that we used in our research; Thomas thank 

you very much for giving me this opportunity and inviting me to your lab. Later ben ik nog 

verscheidene malen naar Mannheim gegaan, onder meer om in samenwerking met Benito 

Yard en Simone Hoeger verschillende experimenten uit voeren. Verschillende overleggen 

met Benito over het ontstaan van orgaanschade na hersendood en orgaanpreservatie, leidde 

tot een tweetal gezamenlijke studentenprojecten en een dierexperiment in het 

hersendoodmodel. The knowledge and experience of Simone was very valuable when she 

performed the brain death experiments and thereby saved us lots of time and frustration. 

Tijdens mijn laatste onderzoeksjaar, voordat mijn coschappen begonnen, heb ik een tijd 

doorgebracht in Madison, Wisconsin in de Verenigde Staten. Hannah Carey welcomed me to 

her lab and was later that year so kind to let me stay in her house during the cold winter in 

Madison. Together with Jess Otis, Mike “Tuna” Grahn and Amanda Pike they did not only 

assist me during the experiments, but also after work hours by making sure that I would not 

be able to get bored far away from home. Hannah, Jess, Mike and Amanda, thank you again 

for the wonderful time I had in Madison! Daarnaast heb ik een project opgezet in 

samenwerking met het Lymphocyte Biology Lab, National Institutes of Health, Bethesda, 

Verenigde Staten. Prof. Germain and Judith Mandl: thank you for welcoming Frans and me 

to visit your facility and for all your help with our mice experiments. Dit alles was niet 

mogelijk geweest dankzij de vele mensen van verschillende instituten die bereidt waren 

ruimte te creëren, financiële ondersteuning verzorgden, secretariële ondersteuning boden 

en zo aanvankelijke onmogelijkheden mogelijk maakten. Zo heeft Reint Huizenga me 
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geholpen bij het opzetten van mijn MD/PhD-programma en het afmeten en inpassen van 

onderzoek en coschappen. Martha Dekker en Hilde Wiersma van het onderwijsinstituut 

van het UMCG en Henk van der Wiel van het onderwijsinstituut van het Scheper Ziekenhuis 

waren bereid mee te denken als ik wetenschappelijk onderwijs wilde volgen of een congres 

wilde bezoeken in tijden dat er tevens coschappen gevolgd moesten worden. Vanuit de 

graduate school hebben Maaike Bansema, Mathilde Pekelaar, Riekje Banus en Han 

Moshage me geholpen bij het volgen van cursussen en het bezoeken van congressen door 

deze te organiseren, danwel door de nodige financiële middelen ter beschikking te 

stellen. Prof. Hammes, chair of the graduate school Vascular Medicine (GRK880) and frau 

Sigrid Englert were very helpful during my PhD-project by giving me the opportunity to 

present my work in Heidelberg and providing the organizational structure and finances 

needed to conduct and finish my project. Dear Prof. Hammes and frau Englert: vielen Dank 

für Ihre tolle Unterstützung! Het financieel beheer op de afdeling werd verzorgd door Rob 

Visser, Obbe van der Wal en later Marja van den Ende, waardoor geldtekort vrijwel nooit 

een reden is geweest om experimenten niet uit te voeren en administratieve rompslomp 

enigszins beperkt bleef. Dankzij de secretariële (nood)hulp geboden door Ardy 

Kuperus en Alexandra Doeglas ben ik verscheidene malen uit de brand geholpen. Naast 

mijn onderzoek en coschappen heb ik deelgenomen aan het eerste cohort van de masterclass 

medisch onderwijs, onder leiding van Ineke Molenaar, die tevens mijn coach was in het 

traject voor de basiskwalificatie onderwijs. De Nederlandse Vereniging voor 

Anesthesiologie en de Max Gruber foundation ben ik allebei zeer dankbaar voor de enorm 

eervolle toekenning van de Ritsema van Eck prijs en de Max Gruber prijs voor mijn publicatie 

in the Proceedings of the National Academy of Sciences (2011). Tijdens de drukke periode 

die soms gekenmerkt leek door een chronisch tekort aan vrije tijd, zorgden er gelukkig vele 

collega’s, vrienden en familie voor de nodige ontspanning. De (ex-)PhD-studenten van de 

Klinische Farmacologie, Irma, Hisko, Nadir, Peter, Maggie, Diana, Roelien, Sjoerd, 

Magdhi, Talaei, George, Deli en Sara brachten zowel gezelligheid in het lab als na werktijd. 

Daarnaast natuurlijk Marien en de “meiden” Jonut, Pieter/Boris/Gijs, Tim en Bas, die 

zorgden voor vermaak van zeer wisselende kwaliteit en veelal verhalen om niet snel meer te 

vergeten. Hoewel het onderzoek meestal ongemerkt veel tijd verslond, was er gelukkig nog 

tijd beschikbaar voor sport en hobby’s. De leden en oud-(mede-bestuurs-)leden van de 

Groninger Biologen Duikvereniging Calamari, Ad Fundum en ‘de Ruige Beren’ zorgden 

voor het vermaak en avontuur onder en boven water; weekendjes in Tynaarlo, in Zeeland en 

op de Noordzee waren een zeer welkome afwisseling tussendoor. Ralf, Simone und Franzi, 

entlich ist mein “Doktorarbeit” fertig and fast kommt auch mein zeit als Student zu Ende. 

Vielen Dank für die entspannende Momenten zusammen in Wittenburg (was immer wieder 

wie ein kleines Urlaub fülht), auf „Mein Schiff“, in Amsterdam, in Groningen (und wer weis 

was sonst noch kommt): die Entspannung war sehr erwünscht während die letzte Jahren, 

vielen Dank dafür! Heit, mem, Remco en Toshi: mijn studie en promotie hebben even 

geduurd, maar het is af. Ondanks de drukke tijd heb ik erg genoten van de vakanties, 

weekendjes weg, motortochtjes en avondjes uit en ik kijk dan ook uit naar meer van zulke 

uitstapjes samen! Tenslotte, de eerder genoemde summer school heeft me niet alleen 

wetenschappelijke kennis opgeleverd, maar bracht me ook in contact met Frederike. 

Hoewel onze eerste vakantie samen naar de Young European Scientist meeting was, hebben 

we het ook tijdens uitstapjes zonder wetenschap altijd enorm naar onze zin samen. Lieber 

Fred, bedankt voor de enorme rekbaarheid van je geduld en begrip voor mijn onderzoek 

tijdens de afgelopen jaren. Op naar de volgende fase! 
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