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Mijn plannen om te promoveren startten in 2002. Het traject dat daarop volgde was 

behoorlijk lang en niet altijd evident. Soms vertroebelde het zicht op wat er 

geschreven moest worden. Gelukkig waren er altijd helpers en supporters in de buurt 

die een belangrijke bijdrage leverden tot standkoming van  mijn promotie. Graag wil 

ik hen bedanken. 

Allereerst wil ik mijn 2 promotoren, Prof. dr. M.M. Levi en Prof. dr. J.C.M. Meijers 

bedanken. Ik ben echt getroffen omdat ik me geen betere promotoren kan wensen. 

Het is een eer om onder leiding van zulke bijzondere en bekwame mensen te 

promoveren.  

Beste Marcel dank voor de mogelijkheid die je me bood om aan deze opleiding te 

starten. Uw enthousiasme en bekwaamheid hebben mij in mijn promotietijd flink 

geholpen.      

Beste Joost ik heb mijn promotie aan je te danken. Ja het klopt dat mijn opleiding 

heel lang heeft geduurd maar in die tijd heb ik heel veel van je geleerd. Bij jouw ging 

het altijd om wetenschap en de rest was bijzaak. Alle dank voor je toewijding en 

geduld.      

 

Harry Büller, Saskia Middeldorp, Guus Sturk, Tilman Hackeng, Dees Brandjes en Cees 

van ’t Veer wil ik graag hartelijk bedanken voor hun bereidbaarheid om zitting te 

nemen in mijn promotie-commissie en voor het kritisch doornemen van het 

manuscript.  

 

Dan wil ik natuurlijk ook mijn twee fantastische vrienden/collegas/paranimfen, Han 

Levels en Hans Jansen twee steunpilaren van de afdeling, bedanken. Beste Hans ik 

heb nooit iemand zoals jij ontmoet en ik ben blij dat ik je ken. Ik heb heel fijn met je 

samengewerkt en ik kon altijd op je steun rekenen. Beste Han je bent een goede 

vriend en buiten je wetenschappelijke kwaliteiten, op je karakteristieke rustige manier 

heb je veel voor me betekent.  

Alle co-autors die bij de afzonderlijke hoofdstukken genoemd worden in het 

bijzonder Tim Schuit, Ton Lisman, Anne-Cornélie de Pont en Mervin Vergouwen, 

hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en de grote inbreng in dit proefschrift.   
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Dan ga ik verder met het bedanken van niet minder belangrijke mensen, mijn directe 

collega’s van DEVG, Willy Morrien, Marian Weijne, Lucy Leverink, Wil Kopatz, Hannie 

Schipper en Annelies Honderdoes. Lieve collega’s ik wil jullie bedanken voor de 

ruimte en vrijheid die jullie mij hebben gegeven om aan mijn promotie te werken. Ik 

heb met jullie, binnen en buiten het lab, mooie tijden mee gemaakt. Willy en Marian, 

mijn eerste collega’s van kernlab (huidige DEVG), wil ik van harte bedanken voor de 

fijne samenwerking en support die ik van jullie ontvangen heb. Ik heb de fijne 

kneepjes over stollingstechnieken van jullie geleerd. Onze hele gezellige vrijdag 

middagen met Hazes hebben ook een hele belangrijke rol gespeeld. Agnes, zoals 

iedereen het zegt, jij bent de beste secretaresse die iedereen zich kan wensen. Ad jij 

bent een toppertje en ik probeerde je altijd te vriend te houden.  

 

Jorge, Alinda, Tom, Jeroen, Mahdi , Geesje, Karin, Mirella,  Stefan Havik, Stefan Vaesen, 

Anke, Jan,  Zigrid, Coby en Klaartje bedankt voor de gezelligheid in het Gastenhuis en 

de borreltjes op de afdeling. Cetin, Arnoud en Mauritz wil ik bedanken voor de fijne 

samenwerking en gezellige tijden tijdens congresbezoeken. 

 

Joep Defesch en meiden van MEVG, Silvia, Elianne, Laura, Ellen, Lisette, Annika, Hester, 

Carolyn, Diana en Janine. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de gezelligheid in de 

koffiekamer en jullie betrokkenheid en push in het laatste jaar van mijn promotie. 

 

En natuurlijk wil ik ook al mijn vrienden van de sportschool, waar ik 3 keer per week 

worstelles geef, bedanken voor hun belangstelling en betrokkenheid.  

 

Mijn lieve schoonfamilie, Bert Kops sr en Hennie, wil ik bedanken voor het warme 

plekje dat jullie me gegeven hebben in de familie, in de laatste 23 jaar van mijn leven. 

Bertje mijn worstelmaat, vriend en mijn favoriete zwager, we hebben de hele wereld 

over gereisd en samen fantastische tijden mee gemaakt. Mary, Boy en Daisy, Sylvia, 

Kimberly, bedankt voor jullie steun en belangstelling.   
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Papa en mama bedankt voor alles. Mijn broers Kaivan en Sasan en mijn twee lieve 

zusjes Neda en Azadeh bedankt voor alle onverwaardelijke steun. Neda bedankt voor 

je betrokkenheid de moeite die je hebt gedaan voor het design van de cover van mijn 

boekje. Ik mis jullie allemaal. 

 

Tenslotte, last but not least, mijn lieve vrouw Greetje en mijn twee mooie dochters 

Teddy en Lily, Yoni, Jouke en Daniel. Greetje bedankt voor de warme liefde en voor de 

manier waarop je mij de afgelopen jaren hebt gesteund. Ik  vind het geweldig om ook 

dit samen met jullie te kunnen delen. 

 


