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Dit proefschrift is niet alleen tot stand gekomen door mijn inspanningen, daarom wil ik hier 

diegenen bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt. 

Prof. Dr. FJW Albers ging met mij in zee in 2002 voor een ‘package deal’  van promotie en 

specialisatie. Helaas is hij er niet meer bij nu het eerste onderdeel is afgesloten. Mijn ogen 

spuwen nog steeds vuur als ik denk dat mij onrecht is aangedaan, zoals u eens terecht 

opmerkte. Uw overlijden was een groot onrecht wat uw familieleden en naasten dagelijks 

met zich meedragen. Mijn gedachten gaan naar hen uit.  

Interesse in onderzoek uitte zich bij mij tijdens de studie Geneeskunde. De artikelen die 

hieruit zijn gerold hebben me zeker geen windeieren gelegd toen ik op sollicitatie gesprek 

kwam in Groningen bij Prof. Dr. FJW Albers en Prof. Dr. HC van der Mei.
Henny van der Mei mijn eerste promotor, jij hebt het allerdichtst bij dit hele project gestaan. 

Alle praktische uitvoeringen zijn in overleg gegaan met jou. Soms zelfs samen met jou in het 

lab gezeten. Gelukkig heb je na alweer zoveel jaren baas te zijn, het labwerk nog onder de 

knie. Samen met Prof. Dr. HJ Busscher stomen jullie vele mensen klaar voor de dag dat 

weer een proefschrift verdedigd moet worden, Henk en Henny zijn een begrip binnen de 

biofilm wereld. Mijn stoomboot werd vertraagd door het feit dat ik de kliniek in ging en minder 

tijd kreeg voor het onderzoek, iets waar jullie begrijpelijk niet zo blij mee waren. Maar het is 

gelukt met veel dank aan jullie kundigheid en inzichten. 

Aan het begin van mijn onderzoek heeft Dr. R van Weissenbruch een belangrijke rol 

gespeeld. Ranny dank je wel voor je gesprekken, toen het nog een heel andere kant op zou 

gaan. Het project wat we toen hebben uitgedacht is denk ik nog steeds interessant om iets 

mee te doen. Helaas waren de middelen destijds niet allemaal voor handen, misschien iets 

voor in de toekomst? Ik mis je gezelligheid in Groningen.  

In 2005 werd de scepter van hoofd van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

overgedragen aan Prof. Dr. BFAM van der Laan. Bernard als oncoloog sta jij uiteraard 

dichter bij dit onderzoek, bedankt voor jouw bijdrage in het bijzonder aan het laatste 

hoofdstuk en met de puntjes op de i zetten voor het eindresultaat! Ook jij staat vandaag als 

promotor tegenover me. 
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De eerste dagen in het laboratorium werd ik begeleid door Jolanda Elving, mijn 

voorgangster in het kunstkeel project, dank je wel hiervoor. Wij zijn destijds samen naar 

Prof. Dr. A van Nieuw Amerongen geweest in Amsterdam. U maakte een zeer vriendelijke 

indruk op mij. Twee hoofdstukken in dit proefschrift zijn mede dankzij u tot stand gekomen. 

Bij een van deze twee hoofdstukken mag Dr. JGM Bolscher uiteraard niet ontbreken, 

bedankt Jan voor de altijd snelle hulp en jouw kundigheid op het gebied van de 

antimicrobiële peptiden. 

Leo Basil and Mark Waters your supersmooth prostheses seem to work like a charm, but it 

was a hard effort to get them and the information about them. I hope this product will be seen 

in production in the future when the in vivo tests show the quality of these prostheses. 

‘The area under the curve’ als maat voor de lekkage, mmm…ja dat heb ik niet zelf bedacht. 

Dank je Hans Kaper voor jouw hulp bij het zichtbaar maken van deze resultaten! 

Plaatjes schieten vind ik zelf een erg leuke bezigheid maar elektronenmicroscopische 

opnames vallen toch echt buiten mijn kundigheid, bedankt Ietse Stokroos voor de mooie 

opnames.

Dr. Rolien Free in het eerste hoofdstuk staan mede jouw resultaten, echter er werd 

natuurlijk over meer dingen dan sec onderzoek gepraat. Dus ook voor de gezelligheid 

bedankt Rolien. 

En als opvolgers natuurlijk Kevin Buijssen en Kim Harms succes nog en hopelijk nog 

samen een publicatie Kevin!  

Van mei 2002 tot mei 2003 was mijn thuis plek op het werk een kantoortje op de 13e etage 

van het gebouw van de Medische Faculteit van de Rijks Universiteit Groningen aan de 

Antonius Deusinglaan, samen met de 12e verdieping, de Biomedical engineering, Materials 

Science and Application onderzoeksafdeling. Aan deze plek heb ik leuke herinneringen, die 

niet gemaakt werden door de locatie, hoewel het uitzicht wel fantastisch is, maar door de 

mensen.

Infectie in de kunstkeel wat een drama, we hebben alles gekweekt, Marjon Gibcus en ik, 

inclusief onszelf. Met theedoeken om ons hoofd en de broekspijpen ver omhoog gekruld 

gingen we het microorganisme in het kunstkeellab met alcohol en groene zeep te lijf. Helaas 

het mocht niet baten, het microorganisme was sterker dan wij, wel veel lol met je gehad. Je 
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bent een andere weg ingeslagen, ik hoop dat het goed met je gaat, bedankt voor je hulp. 

Voor jou met Jelly samengewerkt toen het project nog een andere richting op zou gaan, 

dank voor jouw hulp en enthousiasme Dit laatste geldt natuurlijk ook voor Betsy en Minnie 
een ander begrip op de dertiende verdieping; wat je ook maar te vragen hebt over het 

labwerk jullie wisten altijd wel een antwoord, dank jullie wel! En Debby jij sloot deze rij van 

analisten af en hoe! Het microorganisme wat we niet wilden zien heb jij neergehaald, zuur, 

heel zuur voor het microorganisme. 

Ellen en Ina op het secretariaat was het altijd gezellig, af en toe een kopje thee en even 

kletsen. Ook het labuitje iedereen uitgedost in alle kleuren, Ellen, Jan, Renske en ik we 

hebben er toch een leuke dag van gemaakt. 

Joop de Vries naast onze buurman tevens mijn hulp bij de XPS. Jan Ruben mijn 

overbuurman bedankt voor de gezelligheid en reductie van de stress we hebben 1 mM en 

2mM en vaste stof en dan…. Ik hoop dat je kunt fotograferen op de dag dat ik dit proefschrift 

verdedig. Joop en Jan zeker ook een begrip op de afdeling. Regelmatig in de buurt van de 

vensterbank op de 12e te bekennen waar de vrouwen toch veel minder kwamen, maar met 

de lunch mochten we er toch ook bij zijn, dank jullie wel! 

Geert Ensing kon zich het wel veroorloven om het territorium van de vensterbank te 

betreden, maar je was veel vaker aanwezig als mijn kamergenoot. Met Billy Joel op de 

achtergrond en een gestutte cactus tussen ons in, een pre-orthopedisch project, werd het 

wel en wee op het lab en daarbuiten besproken. Een betere kamergenoot kan ik me niet 

wensen schreef je in jouw proefschrift, ik kan het beamen. 

Overbuurvrouw Renske Thomas, Dr Renske inmiddels!!! Jou heb ik het meest gemist toen 

ik van het lab naar het ziekenhuis verhuisde. Als ik niet aan dit project begonnen was had ik 

jou niet leren kennen en dat was zeker een gemis geweest. Straks allebei 

weledelzeergeleerd, het is net echt. Ik ben blij dat jij me hierbij vergezelt als Paranimf! 

Lieve Vrienden, menigeen heeft het wel en wee van mijn promotie-specialisatie traject in 

stukjes en beetjes meegekregen. Lemke Pronk mag in dit rijtje ook zeker niet ontbreken, jij 

kon je als enige dokter binnen de jaarclub de meeste frustraties toch net iets beter inbeelden 

dank voor je ondersteuning. Almere mag zich een goede enthousiaste longarts rijker 

noemen! Ilse Feenstra voor jou hier ook zeker een paar woorden: Hang in there je bent er 

bijijjijijna!! 
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Lieve Familie, ja er is weer een onderdeel van mijn ‘studie’ klaar, maar don’t worry ik ben 

nog steeds in opleiding, het zou toch wat zijn als het straks helemaal klaar is en de Benjamin 

niet meer ‘studeert’… Lieve Zus het afgelopen jaar heb ik jou en jouw familie weer wat vaker 

gezien tijdens mijn weekenddiensten in Zwolle, erg gezellig! Ik ben erg blij dat jij vandaag 

ook naast me staat!

Lieve Raymond de start van dit hele gebeuren heb jij niet meegemaakt, maar het is alweer 5 

jaren geleden dat wij elkaar leerden kennen. De frustraties van dit project ken jij inmiddels 

dus wel. Gelukkig is ook dat stuk van dit onderzoek straks achter de rug. Dank je wel voor 

jouw steun! Voor jou ook nog even de laatste loodjes met je postdoc opleiding en dan 

hebben we hopelijk in de weekenden weer wat meer tijd voor elkaar en voor onze dochter in 

wording! Zullen we dan ook weer eens visjes gaan kijken?  








