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Dankwoord

Ver voorafgaand aan dit onderzoek heb ik altijd geroepen nooit te gaan

promoveren. Achteraf gezien, zat ik er naast. Het mag een klein wonder heten dat

ik “er in ben gerold” maar helemáál dat ik er ook nog “uit ben gerold”: Supermooi.

Vanzelfsprekend is de totstandkoming van dit proefschrift enkel mogelijk

geworden door inzet van veel andere personen die er direct of indirect betrokken

bij zijn geweest en/ of nog zijn.

Hierbij bedank ik dan ook iedereen uitdrukkelijk die een bijdrage heeft geleverd, in

welke vorm dan ook!

Daarnaast wil ik met name bedanken:

Prof. Dr. Ir. G.J. Verkerke. Beste Bart, je hebt dit tamelijk unieke multidisciplinaire

project op een unieke wijze weten te leiden en doet dit nog steeds. Het is

bijzonder prettig met je samenwerken. Hartelijk dank voor je adviezen,

correctiewerk, mogelijkheden cursussen en congressen te volgen, etc.etc.

Prof. Dr. Ir. H.J. Busscher. Beste Henk, dank voor je adviezen voor het onderzoek.

Prof. Dr. H.A.M. Marres. Beste Henri, onder andere jij hebt me in een vroeg

stadium al weten te enthousiasmeren voor het vak. Je hebt me in de afgelopen

jaren op meerdere fronten (ook buiten dit proefschrift) buitengewoon geholpen om

zaken voor elkaar te krijgen. Ik vind het dan ook bijzonder leuk dat je ook mijn

promotor hebt kunnen worden. Veel dank!

Prof. Dr. J.A. Jansen. Beste John, dank voor het mede beoordelen van de coupes,

je onwaarschijnlijk snelle reacties vanuit alle hoeken van de wereld op mijn emails

en de vlotte samenwerking.

Dr. G. Rakhorst. Beste Gerhard, als dierenarts heb je een belangrijke rol gehad in

ons deel van het Newvoice project. Dank voor je inzet en begeleiding.

Dr. Ir. J-P van Loon. Beste Jan-Paul, bedankt voor je adviezen en dat je “in tijden

van tegenwind voor de jonge ondernemer” toch nog regelde dat ik brood op de

plank had. Tevens dank aan de overige medewerkers (o.a. Alja Bouter en Jeroen

Mars) van Intra-Vasc NL BV voor de hulp in en buiten het lab met verse koffie.

Ir. E. B. van der Houwen. Beste Ward, dank voor het ontwerpen van de

implantaten, siliconen rubber stoppen, de mallen, het bestellen en laten

aanpassen bij de instrumentenmakerij, de figuren en de rest.

Prof. Dr. H.K. Schutte en Dr. T.G. van Kooten. Beste Harm en Theo ook dank voor

jullie hulp en adviezen.

Many thanks to all others who have contributed in the discussions, advice or in

any other way:
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Prof. Dr. J. Algaba, Prof. Dr. R. Hagen, Prof. Dr. I.F. Herrmann, Dr. C.A. Meeuwis,

Prof. Dr. A. Staffieri, Prof. Dr. H.F. Mahieu, Johan W. Tack, Christine.D.L. van

Gogh, A. Wietsema, M.B.M. van Leeuwen, A. J. Knol, Dr J.G. Nasser (Dalhousie

University Medical School, Halifax, Nova Scotia, Canada) and Dr M.E.P. Prince

(University of Michigan, Comprehensive Cancer Center, Ann Arbor, MI, U.S.A.),

Leo Basil (Principality Medical Ltd.), Dr. Mark Waters (University Of Wales/College

Of Medicine), J. Grundei (Adeva Medical, Germany), Dr. R. von Weissenbruch, Dr.

B.F.A.M. van der Laan, Marianne Arts, Dr. Lex C. Vlantis.

De leden van de manuscriptcommissie: Prof. dr F.W.J. Albers, Prof. dr D.W.

Grijpma, mw. Prof. dr W.M. Molenaar.

Diny Helsper voor de lay out en de enorm gastvrije ontvangst.

Ed.D. de Jong (BME, Groningen) en Chris-Jan Beerendonk (KNO Nijmegen) voor

de onvoorwaardelijke ICT support die altijd sneller was dan een reguliere

helpdesk.

Wolter, Jan H, Hans en alle anderen van de instrumentenmakerij die hun bijdrage

hebben geleverd aan de productie en ontelbare aanpassingen van de prototypes.

Anja de Ruijter, Jacky en Angelique (Biomaterialen Nijmegen) voor alle hulp bij de

histologische verwerking en vervaardiging van de coupes. “Het zat niet altijd mee”,

gelukkig zijn jullie stug doorgegaan!

Joop Wolke (Biomaterialen Nijmegen), Jan Ruben, Renske Thomas, Ana Viera en

collegae (BME) voor de hulp bij o.a. profilometry.

Joop de Vries voor het uitvoeren van XPS analyse op alles wat ik bij je

aanleverde.

Ietse Stokroos voor het uitvoeren van de electronen microscopie.

Frank Walboomers, Jan Mulder, Godelieve Damen voor de onmisbare hulp bij

statistiek.

Centraal Dieren Laboratorium Nijmegen: Alex Hanssen, Jeroen Mooren, Ton

Peters, alle andere biotechnici, dierverzorgers en student-assistenten voor de

intensieve dierenverzorging.

Fred Poelma en Mathieu Sommers voor jullie hulp, betrokkenheid en input.

Alle medewerkers van het Centraal Dieren Laboratorium Groningen.

Ellen van Drooge en Ina Heidema-Kol (Groningen), Gonnie Peeters, Teja Kanters,

Sylvia Tap (Nijmegen) voor de secretariële ondersteuning.

Alle collegae van de afd. BioMedical Engineering, Groningen en collegae (AIOS

dan wel full time researcher) van de afdeling KNO, UMC Nijmegen voor de

gezelligheid en samenwerking binnen en buiten werktijd. Zonder de relativerende

opmerkingen, grappen en borrels met jullie had het op zijn minst langer geduurd.
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Alle vrienden, familie en Aquilanen met of zonder interesse, waaronder Bob,

Marnix, Arjan, Diederik, Maurice, Reinier, Sjors, Natten-haes, Bevers, DJ Franky

P, Lus, Spier, Daan, Harry, dr. Miguel, Erik, Heeren van de Pretbent, Dirk, Tück,

Zalk, Vlek, Jurgen, JF, Rinske, Monique. De “Guddes”: Paul en Arna, Thijs en

Plonja, Lot, Marcel en Jip.

Boudewijn in the USA. Han en Liesbeth, heel veel dank voor wat jullie voor mij

mogelijk hebben gemaakt.

En de aller belangrijkste: Willemijn






