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Dankwoord zk dtp

Dankwoord

Het doen van promotieonderzoek en het schrijven van dit bijbehorende proefschrift
heb ik niet in mijn eentje gedaan. Veel andere mensen hebben daar een
belangrijke rol in gespeeld. Daarom wil ik hier een aantal mensen persoonlijk
bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek.

Allereerst denk ik aan mijn promotor, professor Harm Schutte. Ik wil je bedanken
voor de manier waarop je mijn onderzoek begeleid hebt in de afgelopen jaren. Het
was voor mij stimulerend om door je kritische en oplettende blik gevolgd te worden.
Bedankt dat je je intelligentie, tijd en energie in mijn onderzoek hebt willen steken.
Het heeft veel bijgedragen aan dit proefschrift.

Tegelijkertijd wil ik ook Bart Verkerke “allereerst” noemen. Bart, ik heb je de
afgelopen jaren leren kennen als iemand die altijd creatief meedenkt, de voortgang
zorgvuldig bewaard en het beste met me voorhad. Je onverwoestbare optimisme is
een grote stimulans geweest. Ik ben je veel dank verschuldigd voor het zijn van
medeauteur van al mijn artikelen. In feite heb je me het “vak” van artikelen
schrijven geleerd.

In het laatste stadium werd professor Henk Busscher mijn tweede promotor. Ik wil
je bedanken voor de duidelijkheid die je schiep en je opbouwende commentaar op
het manuscript van het proefschrift.

Ik wil professor Hans Mahieu bedanken voor de nodige klinische inbreng in mijn
onderzoek en het uitvoeren van de chirurgie in de laatste dierexperimenten.
Bedankt voor het creëren van de mogelijkheid om met patiënten
tracheostomaventielen te testen in de KNO-kliniek (Vrije Universiteit, Amsterdam).
Marein van der Torn, Jeanne Peeters en Angelique Reitsma, bedankt voor jullie
betrokkenheid bij het uitvoeren van deze patiënttesten.

Martin de Vries, je bent verantwoordelijk voor vele goede herinneringen aan mijn
promotieperiode. Je behulpzaamheid is voor mij bijna spreekwoordelijk. Bedankt
voor je vriendschap en uiteraard ook voor de broodnodige ontspanning aan de
tafeltennistafel, in de schaatshal, op waterskies en op de kartbaan. Alleen jammer
dat ik je bij de laatstgenoemde activiteit maar 1 keer verslagen heb. Op een dag…
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Arie van der Plaats, bedankt voor je inbreng in mijn promotie, zowel intellectueel
(nieuwe ideeën) als praktisch (apparatuur sjouwen). Helaas ben ik bang dat ik je
nooit voldoende zal kunnen bedanken voor al je inbreng. Het grootste compliment
dat ik je wil maken is het altijd brengen van leven in de  brouwerij.

Wim Ament; dokter op onze afdeling. Je was als het ware de medische vraagbaak,
die op al mijn vragen antwoord wist. Ik heb veel respect gekregen voor je
medische kennis van zaken en je wetenschappelijke kwaliteiten. Ik ben er trots op
dat je mijn paranimf wilt zijn.

Gerhard Rakhorst, bedankt voor je inspirerende inbreng en de noodzakelijke
dierexperimentele kennis, waardoor het mogelijk werd om de dierproeven goed op
te zetten.

Dimitri Mihaylov, bedankt voor het zorgvuldig uitgevoerde chirurgische werk aan de
proefdieren. Ik ben onder de indruk van je vakmanschap en behulpzaamheid.

Jaap Lubbers, bedankt voor de adviezen bij het doen van metingen en tal van
andere zaken. De grondigheid waarmee u dingen aanpakt was erg leerzaam.

Verder wil ik ook Tini, Ed, Sandra, Marjan, Mark, Fernando, Reindert, Jan-Paul en
alle andere collega’s bedanken voor de uitstekende sfeer en collegialiteit op onze
afdeling.

Babs van Leeuwen, bedankt voor al het histologische werk wat je voor mij gedaan
hebt. In het bijzonder bedankt voor de coupes, die van grote kwaliteit zijn en
daarmee de basis vormen van mijn laatste 2 artikelen.

Sjef Schakenraad, bedankt voor je begeleidende rol vanuit de biocompatibiliteit in
de eerste helft van mijn promotieperiode.

Marja van Luyn, bedankt voor je rol vanuit de celbiologie in het laatste deel van de
promotieperiode. Dankzij jouw histologische inbreng was het voor mij als
werktuigbouwkundige mogelijk de resultaten van de dierproeven goed te
beoordelen en om te zetten in publicaties

De mannen van het CDL, Klaas Bel, Alle Heikamp, Hans Bartels, Arie Nijmeijer en
Jan Elstrodt wil ik bedanken voor hun biotechnische inbreng, waardoor de
dierexperimenten in goede banen werden geleid.

De heer Loekemeyer (voorzitter landelijke vereniging voor gelaryngectomeerden),
de heer Bulk (voorzitter afdeling Noord) en mevrouw Bulk wil ik bedanken voor hun
medewerking om patiënten te zoeken voor het testen van tracheostomaventielen.
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De heer de Vries, de heer Slot, de heer Koerts en de heer de Boer wil ik bedanken
voor hun bereidheid om deel te nemen aan deze testen.

Verder zijn er tijdens mijn promotie een aantal studenten geweest die een
belangrijke bijdrage aan mijn onderzoek hebben geleverd in de vorm van een
stage- of afstudeeropdracht. Cees Boonstra, Boudewijn Evenhuis, Arjan Miedema
en Roel Leenen, bedankt voor jullie ontwerpen.

Bijna alle instrumentmakers van de Instrumentmakerij hebben de afgelopen
periode heel wat ontwerpen en ontwerpjes van mij omgezet in tastbare producten.
Wolter de Goede, Jan Hoks, Jacob de Jonge, Henk Leijdsman, Jan Nieborg en
Bert Schreuder bedankt voor jullie inspanningen.

Ich möchte dem Betrieb ADEVA Medical und speziell Direktorin Jaana Gründei für
die Beteiligung an dem Project danken. Hierdurch war es möglich, das Window
Ventil auf den Markt zu bringen. Diese Ventile sind jetzt tatsächlich verfügbar für
Patienten, was schließlich unser Ziel war. Ich blicke mit viel Freude auf unsere
Zusammenarbeit zurück und wunsche Euch viel Erfolg bei der Vermarktung des
neuen Inhalations-Ventils.

Dr. Klaus Berning von die Universitätsklinik Würzburg möchte ich für seine
klinische Arbeit und unsere angenehme Zusammenarbeit danken. Auch will ich
Professor Hagen und Dr. Christopher Schwartz vom Katharinenhospital Stuttgart
für Ihre klinische Arbeit danken. Leider war es nicht mehr möglich, die Ergebnisse
in diese Doktorarbeit aufzunehmen.

Albert.
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