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DANKWOORD
Dit proefschrift zou natuurlijk niet tot stand zijn gekomen zonder de bijdrage

van velen. Ik wil iedereen hiervoor van harte bedanken, maar een aantal mensen
wil ik in het bijzonder noemen.

Prof .dr. A.B. van Vugt, beste Arie, toen ik als student naar je toe kwam om
te informeren naar de mogelijkheden voor onderzoek, had je zo een rijtje onder-
werpen. Toch stimuleerde je mij om eerst een goed na te denken wat ik wilde. In
al die jaren heb ik met name je oprechtheid bewonderd. Of het nou “klote” of
“prachtig” was, duidelijk was je in ieder geval. Verder waren je nauwkeurigheid, je
eindeloze inzet en onvermoeibare voorkomen een bron van inspiratie.

De leden van de commissie, dr. W.P.J. Fontijne, Prof.dr. R.J.A. Goris, Prof.dr.
L.P.H. Leenen, Dr. J.A. Leusink, Prof.dr. C.J. Snijders, Prof.dr. H.J. Stam, ik wil
jullie van harte bedanken voor de moeite die jullie genomen hebben bij het beoorde-
len van dit proefschrift.

De rol van een goede secretaresse voor het doel van wetenschappelijk on-
derzoek is hevig ondergewaardeerd. Na eerst uitstekend door Jannie, de secreta-
resse van mijn promotor in Leiden geholpen te zijn, werd haar kunde en inzet nog
ruimschoots overtroffen door de tomeloze inzet en opbeurende woorden van Marijke.
Marijke, zonder jou zou dit proefschrift nog lang niet af zijn. Een mailtje of belletje
en je regelde het weer. Altijd was er weer een gaatje in de drukke schema’s van
Arie. Veel dank.

Richard, in de prille fase van dit onderzoek leek het een goed idee om samen
te werken aan het onderzoek naar bekkenfracturen. Ondanks het feit dat je later
voor een baan bij de Marine koos waardoor samenwerking toen lastiger werd, ben
ik toch blij dat we de eerste fase zo productief hebben kunnen samenwerken.

Beste Marieke, na de eerste delen van dit proefschrift met Richard samen te
hebben gewerkt, ben ik jou de meeste dank verschuldigd voor de tweede helft van
dit proefschrift. Ondanks je rustige voorkomen, hebben we veel gelachen. Zelfs bij
de eindeloze sessies in het Anatomielab, was het er nooit saai als jij erbij was.
Waar ik door mijn enthousiasme soms hard van stapel liep, was jij de weten-
schappelijke rem die mij op het juiste moment weer even liet terug keren naar de
basis en samen discussieerden wij dan over hoe we verder moesten. Je hulp was
onmisbaar. Ik hoop dat je binnenkort ook zelf de promotie kunt afronden en als je
hulp nodig hebt...........

Joop, Gilbert, Ester, Mirthe, en alle anderen op de afdeling Biomedische Na-
tuurkunde en Techniek, jullie hulp bij de opzet maar ook bij de praktische details
van de belastingsproeven was van onschatbare waarde. Maar ook de gezamen-
lijke koffie-uurtjes waren een vast onderdeel van de vrijdagen die ik bij jullie heb
doorgebracht. Juist op de dagen dat ik na een soms lange nachtdienst in het zieken-
huis kwam experimenteren, deed jullie gezelligheid mij zeer goed.

Dr. Leusink, kort nadat ik voor de opleiding anesthesiologie was aangeno-
men, besprak ik met mijn promotor de verdere plannen voor het afronden van dit
proefschrift. Ondanks dat ik niet de carrière volgde die hij voor mij had uitgestip-
peld, was hij aangenaam verrast dat ik was aangenomen voor de opleiding. Toen ik
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op zijn advies met u afsprak om te bespreken dat ik op dit (niet-anesthesiologische)
onderwerp wilde promoveren, was uw reactie heel erg positief. Gesterkt hierdoor
ben ik met vernieuwde kracht verder gegaan. Ik hoop dat we nog vele jaren prettig
kunnen samenwerken. De overige leden van de maatschap anesthesiologie wil ik
ook van harte bedanken voor hun enthousiasme, adviezen en geduld zowel wat dit
proefschrift betreft als wat de opleiding betreft.

Dr. van Swieten, ik wil u en de overige leden van de maatschap thoraxchirurgie
van harte bedanken voor het feit dat ik van jullie de vrijdag vrij kreeg. Deze ene
wetenschapsdag in de week was van essentieel belang voor het afronden van dit
proefschrift.

Beste ouders, jullie hebben mij altijd de ruimte gegeven om mijn eigen weg te
gaan. Hoewel jullie waarschijnlijk liever hadden gezien dat ik Peters oude middel-
bare school was gegaan, hebben jullie het meteen geaccepteerd toen ik zei dat ik
naar het Stedelijk Gymnasium wilde. Dit is slechts een van de vele voorbeelden die
ik mij kan herinneren waaruit duidelijk wordt dat jullie mijn onafhankelijkheid altijd
hebben gerespecteerd. Juist deze vrijheid heeft mij de mogelijkheid geboden mijn
eigen weg in te slaan en zo toch degene te zijn waarvan jullie gehoopt hadden dat
ik die zou worden.

Jet, jij was vaak een van de belangrijkste afleidende factoren bij het schrijven
van dit proefschrift, zelfs op het moment dat ik dit probeer te typen, kom je miau-
wend om aandacht weer eens kopjes geven.

Erika, zonder jou was dit nooit wat geworden! Ondanks dat ik naar buiten toe
vaak enthousiast lijk, weet jij als beste dat er bij het schrijven van dit proefschrift
ook moeilijkere momenten zijn geweest. Juist op die wat lastigere momenten was
jouw onvoorwaardelijke liefde de reden dat dit geheel afgerond kon worden. Ge-
heel los hiervan waren je taalkundige adviezen van groot belang. Dank voor alles!
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