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Met dank aan

Hoewel je als promovendus vele uren alleen met een proefschrift bezig bent,
is de tot standkoming van dit proefschrift toch zeker een teamprestatie. Ik ben
dan ook velen dank verschuldigd.

Het team waar ik een aantal jaren in functioneerde werd in feite
geformeerd door mijn co-promotor, dr. Jochum Prop, hoofd van de
Onderzoeksgroep Thoraxchirurgie. Beste Jochum, naast het feit dat je het
basisidee van mijn onderzoek hebt uitgewerkt tot een project, ben je er tot en
met de laatste punt van het proefschrift bij betrokken gebleven. Op je geheel
eigen - directe - wijze wist je bij mij het onderste uit de kan te halen. De zeer
vele versies van manuscripten werden zonder zichtbaar morren gecorrigeerd.
Bij tegenslag met de ratten, en tegenslag hebben we gehad, was jij op je best
omdat er dan weer iets was om op te lossen. Kortom Jochum, zonder jouw
grote inzet was het nooit zover gekomen.

Prof. dr. Sidarto Bambang Oetomo, promotor, stond ook aan de basis van
dit proefschrift. Beste Sidarto, jouw kennis van surfactant was van grote
waarde bij de start van het project. Met als basis de methoden die jij gebruikte
voor jouw promotie, begon ik in het nieuw opgerichte laboratorium "long en
surfactant" en startte ik later  met het toedienen van surfactant. Verder kwam
ik via jouw in contact met vernieuwers op het gebied van surfactantonderzoek
welke essentieel waren voor de vooruitgang van de experimenten.

Op de werkvloer waren het Arjen Petersen en Gert Hofstede die het
onderzoek gestalte gaven. Beste Arjen, jij blijft als specialist op het gebied
van het transplanteren van rattenlongen onnavolgbaar. Ik heb echter bovenal
je inzet gewaardeerd die er toe heeft geleid dat mijn ideeën, met name op het
gebied van surfactanttoediening en longfunctiemeting tijdens de
longtransplantatieprocedure, tot een werkzaam geheel werden. Beste Gert,
jouw enthousiasme en werklust waren zo groot dat we je moesten afremmen.
Dit ondanks het feit dat je onder moeilijke omstandigheden moest werken
doordat de diverse afdelingen en laboratoria ver uitelkaar lagen. Door een
goede samenwerking met andere analisten en onderzoekers konden we de
meeste bepalingen uiteindelijk " zelf ". Met erg veel plezier denk ik terug aan
ons geklooi op het kleine labje van het CDL.

Prof. dr. Tjark Ebels, eerste promotor en opleider, begeleidde het on-
derzoek op afstand waarbij hij altijd de vertaalslag naar de kliniek trachtte te
maken. Beste Tjark, je analytische benadering van de onderzoeksresultaten
werkte zeer verhelderend. Jammer genoeg kon ik je niet trakteren op een berg
gegevens die statistisch bewerkt moesten worden. Met veel plezier ben ik nu
met het echte werk op de afdeling Thoraxchirurgie begonnen.
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Prof. dr. Bert van Golde, promotor, overzag, als surfactantonderzoeker
van het eerste uur, de mogelijk- en onmogelijkheden van het project. Beste
Bert, op cruciale punten stuurde je de richting van het project bij. Doordat je
initiëerde dat ik experimenten kon doen in het surfactantlaboratorium van
jouw vakgroep Veterinaire Biochemie in Utrecht, kreeg ik steeds meer vat op
het surfactant.

Nadat contact was gelegd met het "Utrechtse" raakte dr. Henk Haagsman,
referent, meer en meer bij het onderzoek betrokken. Beste Henk, jouw
gedrevenheid en betrokkenheid gaf het onderzoek een enorme impuls en
diepgang. Met iedere vraag omtrent methoden of bepalingen kon ik bij je
terecht. Door onze goede verstandhouding kon het SP-A een belangrijke rol
gaan spelen.

Andere mensen staken waardevolle energie in het onderzoek of ver-
leenden mogelijkheden tot het doen van de experimenten. Prof. dr. Gerrit
Scherphof en dr. Jacob Ennema gaven adviezen bij het opzetten van de
methoden en beoordeelden de eerste resultaten. Dr. Hans Egberts begeleidde
de eerste oppervlaktespanningsmetingen in Leiden. Dr. Eberhardt Weller uit
Duitsland verschafte niet alleen het surfactant maar gaf zijn enthousiasme en
kennis er bij. Dr. Coos Batenburg onderwees mij in het scheiden van
fosfolipiden en werkte mee aan een artikel. Met Dr. Ruud Veldhuizen in
Canada werd regelmatig overlegd en gebrainstormd over nieuwe
onderzoeksideeën. Prof. dr. Roel Vonk en dr. Folkert Kuipers verleenden
medewerking aan en ruimte voor het verrichtten van laboratoriumwerk. Rick
Breeuwsma, expert in datamassage, analyseerde toch betrouwbaar de eiwitten
in longlavagevloeistof op het lab van de Dermatologie. Stefan Monnink testte
de mogelijkheden van de bellenblaasmachine nadat vele emmers met
uitgespoeld schapensurfactant waren opgewerkt. Aan het geluid van de
machine en de vorm van de bel wisten we op den duur exact de uitslag van
oppervlaktespanningsmeting te voorspellen.

Van diverse onderzoeksgroepen en laboratoria stonden mensen mij bij als
er met reageerbuizen, pipetten, dunnelaagplaten of vluchtige oplosmiddelen
gegoocheld moest worden. Met name wil ik noemen dr. Dirk-Jan Reingoud
en Albert Gerding die zich vooral ongevraagd met de surfactantbepalingen
bemoeiden. Verder waren Janny  Takens, Tiny Meeuwsen, Rick Havinga,
Renze Boverhof, dr. Klary Niezen, en Trijnie Bos altijd bereid tot advies,
zelfs nadat ik, net voor een vakantieperiode, een gemeenschappelijke vriezer
had uitgezet in plaats van het alarm op de vriezer. De intensieve SP-A
bepalingen in Utrecht werden onder zeer gezellige omstandigheden begeleid
en soms zelfs verricht door Martin van Eijk, dr. Esther Putman, Rob Elfring
en Bianca van Rozendaal. Bij de Onderzoeksgroep Thoraxchirurgie verleende
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Diny de Boer secretariële bijstand en verrichtte Greetje Groen veel
histologische kleuringen op materiaal wat we nog amper hebben kunnen
gebruiken en spijkerde Janneke de Vries mijn Engels bij. De groep van Bloed
Interactie Onderzoek (dr. Wim van Oeveren) was, voordat ze verkasten, een
goede discussiepartner. Het longtransplantatieteam Groningen en mensen
werkzaam op de IT Thoraxchirurgie werkten mee aan de studie bij long-
transplantatie patiënten

 Het Nederlands Astmafonds wil ik niet alleen bedanken voor de fi-
nanciële steun maar ook voor het constructief meedenken van hun adviseurs
toen het project de richting van surfactantbehandeling op ging.

En dan natuurlijk Dettha. Lieve Dettha, jij weet als geen ander dat, als het
enthousiasme bij mij toeslaat, ik bepaalde zaken vergeet. Jouw ondersteuning
en uithoudingsvermogen hebben er voor gezorgd dat dit proefschrift er is
gekomen naast jouw werk en mijn opleiding. Alsof het niets was, baarde je
ook nog onze twee prachtige dochters Iris en Elbrich en zorgde je er voor dat
zij niets te kort kwamen. Je bent en blijft onvervangbaar.
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