
 

 

 University of Groningen

The Groningen hypothermic liver perfusion system for improved preservation in organ
transplantation
Plaats, Arjan van der

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2005

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Plaats, A. V. D. (2005). The Groningen hypothermic liver perfusion system for improved preservation in
organ transplantation. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/fa30565c-99c2-4dc6-8492-7d1cf2f659e4


Dankwoord

Het ontwikkelen van technische apparatuur voor gebruik in medische toepassingen
is als geen ander een typisch voorbeeld van multidisciplinair onderzoek. Voor
een werktuigbouwkundig ingenieur zijn begrippen als endotheelcel, vrije zuur-
stofradicalen, hepatocyten en ischemie/reperfusieschade hocus pocus, terwijl
voor de doorsnee medicus begrippen als Navier-Stokes vergelijkingen, eindige
elementenmethode, Reynoldsgetal en wet van Hooke ervaren worden als abra-
cadabra. Ik beschouw het dan ook als een voorrecht dat ik mijn onderzoek in zo’n
multidisciplinaire omgeving, gevormd door de afdeling Artificial Organs van de
disclipinegroep BioMedical Engineering, en het Chirurgisch OnderzoeksLaborato-
rium van de disciplinegroep Chirurgie heb verricht.
Multidisciplinair onderzoek betekent uiteraard samenwerken met veel collega’s
uit verschillende disciplines. Ik wil dan ook een aantal mensen bedanken die
gedurende het hele project voor mij klaar gestaan hebben, over mijn schouder
meegegluurd hebben, me af en toe een schop onder de kont gegeven hebben, of er
op wat voor manier dan ook voor gezorgd hebben dat ik nu een dankwoord voor
mijn proefschrift mag schrijven.

Mijn grote dank gaat dan ook uit naar de hele projectgroep, bestaande uit
Gerhard Rakhorst, Rutger Ploeg, Bart Verkerke, Henri Leuvenink, Nils ’t Hart,
Sandra Bellekom, Janneke Wiersema-Buist, Aurora Morariu, Jaap Zijp en Hugo
Maathuis. We zijn er met zijn allen in geslaagd daadwerkelijk de brug tussen
techniek en kliniek te bouwen. De leverperfusiepomp zou er zonder jullie niet
geweest zijn!

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotoren prof.dr. Rutger Ploeg,
prof.dr.ir. Bart Verkerke en prof.dr.ir. Pascal Verdonck en copromotoren dr.
Gerhard Rakhorst en dr. Henri Leuvenink. Dankzij jullie kennis, visie, professio-
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Dankwoord

naliteit en netwerk ligt er naast een prachtige pomp ook een leuk proefschrift en
kijk ik terug op een zeer leerzame periode. Mijn dank.

Nils ’t Hart, Sandra Bellekom, Hugo Maathuis en Janneke Wiersema-Buist,
bedankt voor de bijzonder prettige samenwerking ’op de werkvloer’ tijdens de
afgelopen jaren. Nils en Sandra, bedankt dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Ik dank de hooggeleerde heren van de leescommissie: Prof.dr.ir. Henk Busscher
(UMCG), prof.dr.ir. Henk Grootenboer (UT) en prof.dr.med. Thomas Minor
(UniBonn).

Verder de Stichting Technische Wetenschappen (STW) en de gebruikerscom-
missie: drs N. Boots (STW), ir. M. Luck (Datascope), dr. R. Chamuleau (AMC),
prof.dr. M. Slooff (UMCG), dr. B. Cohen (Eurotransplant), dr.ir. F. de Jongh
(UT), dr.ir. F. Muller (Electrolux), dr. D. Billy (Medtronic), dr.ir. O. Marseille
(Medos), dr.ir J-P van Loon (Intra-Vasc.nl) en dr.ir. J-C Sacristan (Air Products).

Medos Medizintechnik AG, Stolberg, Germany is acknowledged for the nice
cooperation, good advice and production of the disposable units. Oliver Marseille,
Andreas Henseler and Thomas Hendrix, vielen dank!

I thank Cristina Gomez Suarez and Juan Carlos Sacristan of Air Products
Healthcare, Madrid, Spain for their great cooperation and financial support.

Antoni Ivorra and Enric Calderon of i2m design, Barcelona, Spain are ac-
knowledged for their technical support with the bioimpedance measuring device.

Wolter, Jan H, Evert, Jan N, Frans, Jacob, Eppie, Henk en Hans van de
instrumentmakerij, dank ik voor de bijzonder prettige samenwerking en prachtige
prototypes.

De medewerkers van de afdelingen Bioadhesie, Electronenmicroscopie, Poly-
meerchemie en het Centraal Dierenlaboratorium worden bedankt voor het
inbrengen van hun expertise in dit project.

Alle studenten die aan dit project gewerkt hebben: Nadja el Kashab, Har-
ald Lucht, Jeroen Mars, Martijn de Gier, Heiko Barsch, Jasmin Munk, Wouter
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Vermeersch, Johan Tack, Jitze Jasper, Roy Stevens, Cyril Moers, Alex Faber en
Laura Dijk, bedankt en succes in jullie carrière.

De collega’s en medewerkers bij het Chirurgisch Onderzoekslab, en met name:
Rutger, Henri, Theo, Sijbrand, Nils, Hugo, Carlijn, Erwin, Martijn, Mijntje, Jacco,
Antony, Janneke, Petra, Dorien, Reni, Lyan en Yvonne.

Alle (oud)collega’s bij BioMedical Engineering, en met name: Tri, Ketut,
Sandra, Marjan, Bart, Harm, Gerhard, Johan, Olivier, Ed, Tini, Ward, Martin,
Albert, Mark, Apπ, Joop, Geert, Jaap Z, Chris, Jaap N, Jaap L, Jan, Wim A,
Wim vO, Jaap tB en Aurora, bedankt voor een leuke tijd, binnen maar ook zeker
buiten werktijd!

En als laatste wil ik nadrukkelijk mijn dierbaren bedanken, zonder wiens
steun, belangstelling en adviezen ik al lang en breed gestopt was en wat anders was
gaan doen: Apπ, Corien, Anja, Esther en Marcel, Maurice en Saskia, en natuurlijk
jullie, pa en moeke, bedankt voor alle steun, interesse en vertrouwen!
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