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Ik dank u, de lezer.

Velen hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift.
Mijn promotor, die mij de gelegenheid gaf het project aan te vangen en de kracht het te voltooien. 
Alle mede-auteurs, van wie ik heb geleerd. In het bijzonder wil ik Luba Lopatinskaya noemen, 
aan wie ik mijn dank niet kan uitspreken. Kort voor haar onverwachte overlijden heeft zij nog 
waardevol commentaar geleverd op ons manuscript. Het zou nog vele pagina’s vergen om alle 
(oud-)collega’s in de schijnwerpers te zetten die zij verdienen. Van het aanmelden van patiënten 
tot het geven van aanwijzingen die wazige presentaties tot heldere voordrachten maakten, van de 
hulp die ik kreeg in het lab tot het samen stoom afblazen met een lunch of koffie. Wat wordt er 
hard gewerkt.

Misschien minder zichtbaar, maar voor mij doorklinkend in iedere bladzijde, zijn mijn familie 
en vrienden. Alle hens gingen aan dek om deze zee te trotseren. Hun verbondenheid aan mij, en 
hun talenten en doorzettingsvermogen blijven mij inspireren.




