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Dankwoord

Prof. dr. RJ Ploeg, beste Rutger, in 1993 liep ik als derdejaars geneeskunde student bij
je binnen met de vraag of ik een onderzoeksproject mocht komen doen. Achteraf gezien
een gouden greep, want het was een eerste belangrijke stap in mijn verdere carrière. Niet
alleen kon ik bij jou aan de slag met ATPase en ischemie-reperfusie schade, je bracht mij
ook in contact met pathologie en de farmacologie. Het eerste bezoek aan Winston Bakker
motiveerde mij om samen met de pathologie aan dit onderzoek te werken. Door even
langs te lopen bij Peter Olinga kwam het experimentele onderzoek verder tot leven en
leerde ik hoe ik goed onderzoek kon doen met technieken als lever slices en IPL/IPK. Na
mijn artsexamen ging ik aan de slag als AGNIO. Een jaar later belde je mij tijdens een
multidisciplinaire oncologiebespreking met de vraag of ik nog steeds geïnteresseerd was
in het doen van onderzoek. Je enthousiasme was aanstekelijk en dit korte gesprek wekte
mijn interesse dan ook vrijwel direct. De jaren die volgden waren leerzaam en ik kijk er
met veel plezier op terug. Bedankt voor de talloze uren discussiëren, corrigeren en het
luisterende oor. Ik heb er veel van geleerd en ben erg blij met het resultaat.  

Beste Henri: ‘alsjeblieft, bij deze overhandig ik je mijn boekje, de ‘‘pomp’’ staat daar
boven op die kast’, het doel is bereikt. Ik heb op jouw chirurgisch onderzoekslaboratorium
onderzoek leren doen in een prettige omgeving. Naast een gezellige sfeer heb je een
belangrijke bijdrage geleverd aan discussies over allerlei onderwerpen waaronder de lever
preservatie. Je stimuleerde mij om verder te zoeken naar oplossingen en je wist te
voorkomen dat Arjan en ik de weg van de minste weerstand namen. Onze discussies
leverden vele nieuwe ideeën op waardoor we niet alleen een prototype van de pomp
hebben kunnen maken, maar ook verder hebben gezocht naar de oorzaken van
bijvoorbeeld mislukte experimenten. Doordat je een goede sfeer op het lab hebt weten te
creëren, weten we nu zeker dat de essays goed zijn en dat we betrouwbare resultaten
hebben gegenereerd. Een goed voorbeeld is het ontbijt samen met Arjan in een hotel in
Madison. We maakten nieuwe plannen waardoor we nu weten dat de wash-out van de
lever ontzettend belangrijk is en waarom de pomp juist daarvoor ingezet zou moeten
worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Arjan en Gerhard onze pomp niet op die
spreekwoordelijke kast zullen laten staan.          

Leden van de leescommisie, prof. dr. G.M.M. Groothuis, prof. dr. P.J. Friend en prof. dr.
T. Minor, bedankt voor het doornemen van dit proefschrift. I appreciate your efforts to
review this dissertation, thank you. 

De coöperatie met BioMedical Engineering begon als een gedurfd idee, maar werd door
de intensieve samenwerking tussen dokter en ingenieur al snel een interessant plan.
Beste Gerhard, Rutger en jij bedachten een project dat leidde tot waardevol onderzoek.
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Jullie idee om een dokter en een ingenieur samen een plan te laten uitwerken heeft vorm
gekregen in een tastbaar resultaat. We kunnen nu niet alleen dit proefschrift maar ook
een daadwerkelijk ontwikkelde lever-perfusiepomp van alle kanten bekijken. Ik hoop dat
de pomp in de nabije toekomst op een voetstuk zal prijken aan de poort van Organ Assist.
Bedankt voor de noodzakelijk co-promotorwaardige input van ideeën, materialen en
kennis.

Samen met de BME en in het bijzonder met Arjan, ingenieur en onderzoeker bij
Artificial Organs, is dit onderzoek altijd leuk en leerzaam geweest. Arjan, wij begonnen
aan een ambitieus project om binnen enkele jaren een nieuwe techniek te ontwikkelen
voor het preserveren van levers. Jij riep vaak dat commerciële bedrijven tenminste 10 jaar
nodig hebben om medische apparatuur te ontwikkelen; na zeven jaar zijn wij er in
geslaagd om een prototype op de plank te hebben staan. Gedurende het onderzoek
onderhielden wij nauw contact en uit het resultaat blijkt dat onze samenwerking vruchten
heeft afgeworpen. Je hebt mij wegwijs gemaakt in de wereld van medische product-
ontwikkeling en de techniek die nodig is voor onze pomp. Ik waardeer je kennis en inzet
enorm en heb mede door jouw enthousiasme met veel plezier aan dit project gewerkt.
Bedankt voor de talloze keren dat je ons te hulp bent geschoten met technische
wetenswaardigheden, onontbeerlijke apparatuur en je geduld om nogmaals formules op
te dreunen die ik maar niet kon onthouden. Bedankt dat je paranimf wilde zijn op mijn
promotie. De steentjes die je collega's bij BME-AO hebben bijgedragen zijn niet te
onderschatten. Sandra, Ward, Ed en Bart bedankt voor jullie inzet en technische
ondersteuning bij de ontwikkeling van de pomp en de vele technische snufjes die ik
mocht gebruiken om ons gezamenlijke doel te bereiken.  

De analisten die veel voor dit onderzoek hebben gedaan en altijd tijd hebben weten
vrij te maken voor een extra essay of het nogmaals herhalen van die zelfde essay waren
Janneke, Antony en Petra. Bedankt voor jullie inzet. Ik ben me er van bewust dat
experimenteel onderzoek voor jullie vooral gekenmerkt wordt door mislukte experimenten,
het herhalen van experimenten en vele uren uitwerken en rekenen aan ijklijnen. Ik hoop
dat jullie je geploeter de moeite waard vonden. Ik heb in ieder geval veel waardering voor
jullie werk gekregen. Ik ben jullie zeer dankbaar voor jullie geduld, de routine klusjes
maar zeker ook voor de inzet om essays uit te voeren met lage CV's en goede controles
en niet te vergeten de extra verzoekjes waar ik regelmatig mee aan kwam zetten. Door
jullie kritische blikken heb ik talloze resultaten goed moeten onderbouwen en
verantwoorden. Jullie hebben je werk dus goed gedaan, bedankt. Antony, ik hoop dat je
met veel plezier de taak van paranimf op je hebt genomen, bedankt voor je support. 

Een promotieonderzoek bestaat naast het opzetten, uitvoeren en uitwerken van een
vraagstelling ook uit het begeleiden van studenten tijdens hun eerste schreden in de
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wereld van het wetenschappelijke onderzoek. De studenten die bij mij zelfstandig een
eigen vraagstelling kwamen oplossen waren Melissa, Alex(ander), Cyril, Danielle, Joe en
Lyan. Na een beetje oefenen hebben we goed kunnen samenwerken en de resultaten
mochten er zijn. Jullie wisten vaak nieuwe verfrissende ideeën te genereren die mij een
verfrissende blik deed werpen op vanzelfsprekende onderwerpen. Een deel van jullie werk
is terechtgekomen in de diverse hoofdstukken van mijn proefschrift, andere delen zijn
zelfstandige werkstukken geworden die als volwaardige artikelen de deur uit zijn gegaan,
gefeliciteerd.    

Beste lab-maatjes en collega's: Martijn, Naomi, Joost, Erwin, Theo, Mark, Jacco,
Dorien, Reni, Hugo, Carlijn en Mijntje. Bedankt voor de gezellige uren op de AIO kamer,
de nodige motiverende praatjes en kritische noten. 

Door dit onderzoek heb ik in de loop van de tijd contacten gelegd met de afdeling
pathologie. In eerste instantie stelde ik Annette enkele vragen over morfologische
veranderingen van de lever na ischemie-reperfusie. Later kwam ik bij Harry terecht om
samen coupes te kijken van enkele experimenten. Harry, bedankt voor je hulp en leuke
discussies. Door deze goede ervaringen bij de pathologie liep ik vervolgens bij Philip
langs om te vragen of ik bij hem in opleiding mocht. Gelukkig kan ik nu, na 4 jaar de
opleiding te hebben gevolgd, nog steeds zeggen dat dit een goede keus is geweest.
Pathologen en collega arts-assistenten hartelijk dank voor de gezellige werksfeer. Philip,
zoals je weet concentreer ik me vooral op de opleiding tot patholoog waardoor ik onze
afspraak om in het eerste jaar van de opleiding te promoveren helaas niet heb kunnen
waarmaken. Nu je mij wat beter hebt leren kennen, zul je begrijpen dat ik, net als in de
pathologie, het onderzoek graag netjes en goed heb willen autoriseren. Bedankt voor je
steun en interesse.

Beste Herman, jij verzorgde de lay-out, corrigeerde mijn Nederlandse tekst en maakte
het boekje drukklaar. Jij zag het als een 'prestigekwestie', maar voor mij betekent dit
proefschrift veel meer dan dat, daarom bedank ik je voor je inzet. 

Aan pap en mam, bedankt voor jullie interesse en steun. Ik weet dat jullie het leuk
vonden dat ik met dit project bezig was. Ook thuis in Ureterp hebben mijn meiden altijd
veel belangstelling getoond. De grootste vanwege de inhoud, de wat kleinere vanwege
het feit dat pappa zelf een boek aan het schrijven was. Hoewel jullie het interessant
vonden hoop ik dat jullie er weinig last van hebben gehad. Meiden, en sinds kort ook
kereltje, ik ben blij dat jullie mij, ondanks mijn gemopper en weekenden achter de
computer hebben gesteund. Lieve Elsbeth, Marjolein, Rianne, Myrthe en Roan, jullie
hebben geholpen om er iets moois van te maken.     
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