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[ Dankwoord.  \
Het werk zoals dat voor U ligt was niet mogelijk geweest 
zonder de inzet, inspiratie en steun van degenen die ik hier 
nu zal lauderen. Ongetwijfeld vergeet ik mensen, excuses 
hiervoor. Als eerste dien ik het promotieteam te bedanken, op 
alfabetisch volgorde; Arnold, copromotor en stabiele factor. 
Ik hoop dat we de ingezette onderzoekslijnen samen in de 
toekomst voort mogen zetten en dat je ophoudt met dat rare 
stollingsonderzoek. Maikel “Nature. Of  hoger.” Pep, creatief  
genius, parttime historicus en de eloquentie zelf, we houden 
te weinig werkbesprekingen !
 Dan de stollingsgroep; Keren, binnenkort zullen we 
samen weer een biertje drinken in het lab (op een zaterdag, 
als Hella het niet ziet). Angelique en Hella, dank jullie voor 
de vele keren dat ik jullie hulp nodig had en kreeg. Verder 
natuurlijk Sjoukje, Jan Willem, Tatjana en Geerte. Dank voor 
de gezelligheid al die jaren. 
 Mijn partners uit de motiliteitsgroep verdienen zeker 
een eigen paragraafje. Wouter, dank je voor de kansen die 
je me geboden hebt. Esmerij (Esmée, Esmeralda), en Susan 
dank jullie voor de gezelligheid. 
 Met het bedanken van de oppositie zou ik natuurlijk 
moeten wachten tot ná de verdediging, maar wellicht ter te-
vredenstelling; Dick, Jan Paul en Gijs, ik hoop met jullie in de 
toekomst vruchtbaar samen te kunnen werken. Rune, thank 
you for taking the time and effort to be on my committee. 
 Alle andere AiOs en postdocs van de afdeling, met 
name de kamergenoten van L01, F0 en G2, ook jullie dank 
ik hartelijk voor de afgelopen jaren. Het spijt me jullie niet 
allemaal apart te kunnen noemen, maar op deze manier 
voorkom ik iemand te vergeten.
 Uiteraard mag in een dankwoord het ondersteunend 
personeel niet vergeten worden; Suzanne en Heleen, ik be-
loof  dat ik voor mijn 30ste leer een fax te gebruiken. Joost en 
Marieke, voor al die keren dat ik ad hoc muismateriaal nodig 
meende te hebben. 
 Het Gronings garnizoen; Sander Diks, lid van de 
oude LEIM garde, jammer dat je het bestaan ten noorden 
van de poolcirkel verkozen hebt boven het AMC. Ik heb 
veel van mijn celbiologische kunstjes van jou geleerd, dank 
daarvoor. Kaushal, thank you for doing all those PepChips 
for me, and your talent for sarcasm during long transatlantic 
flights. Karla, for the samples and work on the endothelium 
project. Greetje, dank voor het regelen van al mijn logistieke 
beslommeringen in het Groningse. Farhad, je bent in de tijd en 
ruimte als een quantumdeeltje, maar je bezit een ongekende 
drive en technische kennis om mijn projecten net dat ene zetje 
te geven.

 Het team in Maastricht; Hugo, Sarah, Henri, Ben en 
met name Peter, bedankt voor alle inzet en materieel die no-
dig waren het ischemie-reperfusie paper mogelijk te maken.  
 Dan natuurlijk mijn stagestudenten, Rutger, Jerry 
en Amber. Misschien zonder het te beseffen hebben jullie 
projecten  gereanimeerd waar ik zonder jullie niet meer aan 
toegekomen zou zijn.
 My Seattle friends; Henk, dank je voor je 
gastvrijheid, voor het lenen van Ghia en Busje, inspiratie, en 
stoere modelsystemen. Alton, can I get you more sangria? By 
now you have probably found yourself  a decent krypsona. 
Quinn, thank you for getting me started in the lab and for 
the numerous vials from your ES cell stock. Lina, thank you 
for hella noticing when I had done the glasswork. Hana, for 
your lunch initiatives. The ladies from the secretary’s office, 
for maintaining a steady supply of  microwave popcorn. Julia, 
thank you for the miracle of  crispy microwave fries, Jäger, and 
playing with HIV at night. Josh, thanks for proofreading of  
manuscripts, bringing me to see tens of  shows, social drinks, 
and the inflatable guest suite.
 Het Hubrecht laboratorium; Dana, dank je voor de 
kennis en hulp waarmee je het pareltje van dit proefschrift 
mogelijk hebt gemaakt, maar ook zeker voor je verfrissende 
politiek-maatschappelijke meningen. Carina en Sandra, voor 
de praktische ondersteuning die ik zeker in het begin nodig 
had daar tussen de zebravissen.
 Een nostalgische dankzegging gaat uit naar zij 
die verantwoordelijk zijn geweest voor de basis van mijn 
wetenschappelijke vorming aan de Faculteit der Biologie; 
Conrad, Tanneke, Wim en Elly. 
 De paranimfen; Joppe, je mag me altijd lastigvallen 
met een incoherent verhaal over Salp15, of  ‘s weekends opbel-
len over een assay,  je enthousiasme is aanstekelijk. Willemijn, 
Willem Dopstra, je bent een ideale buurvrouw en bron van 
gezellige klets/tussenbiertje.
 Mijn vrienden, hoewel jullie je waarschijnlijk nog 
steeds afvragen wat ik in op het AMC uitspook en waarom 
dat op de meest onaangepaste tijdstippen dient te gebeuren, 
ik ben jullie zeer erkentelijk voor mijn leven naast het werk. 
 Schoonouders, dank jullie voor jullie interesse en 
aanmoedigingen. Lieve Oma, dank je voor alles. Ouderlijke 
eenheden, dit proefschrift was niet mogelijk geweest zonder 
jullie slinkse opvoedkundige tactieken (“..zolang je maar je 
best doet op school..”), en steun op zo vele vlakken. 
 Afra, na vele avonden niet samen eten en verpeste 
weekeinden ben ik klaar, straks jij ook en dan kunnen we ons 
samen heerlijk vervelen. 


