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DANKWOORD

Hoewel op de cover van een proefschrift doorgaans slechts een enkele
auteur staat vermeld, is zo’n boekwerk vaak het product van de in-
spanningen van veel mensen die zich belangeloos hebben ingezet voor
het onderzoek. In het geval van dit proefschrift is dat niet anders.
Zonder de medewerking van co-auteurs, collegae en patiënten, maar
ook de steun van familie en vrienden was dit proefschrift niet tot
stand gekomen. Voor ieders bijdrage ben ik buitengewoon dankbaar,
en enkelen wil ik in het bijzonder noemen.

In de eerste plaats ben ik heel veel dank verschuldigd aan mijn opleider en
promotor Prof. dr. van Eck-Smit. Beste Berthe, ik ben je heel dankbaar
voor je enthousiasme, je grenzeloze vertrouwen en je belangstelling
voor mijn project. Daarnaast wil ik je ook bedanken voor alle input en
het scheppen van de mogelijkheden om dit promotie onderzoek tot
een goed einde te brengen. Ook bijzonder dankbaar ben ik mijn co-
promotor Dr. J. Booij. Beste Jan, zonder jouw wetenschappelijke input, je
geduld en je vertrouwen had ik dit proefschrift werkelijk nooit van de
grond gekregen. Je was altijd op ieder moment beschikbaar om me te
helpen met mijn project en ik heb veel van je geleerd. Voor de manier
waarop je mij, en nog vele andere promovendi, hebt bijgestaan en nog
steeds dagelijks bijstaat, heb ik echt enorm veel bewondering. Dank-
jewel voor de enorm prettige samenwerking al die jaren! Een essentië-
le factor bij de experimenten die voor dit proefschrift zijn verricht,
vormde Kora de Bruin. Kora, jouw immer doortastend optreden en je
praktische en morele ondersteuning tijdens en tussen de proeven zijn
heel belangrijk geweest in dit onderzoek. Ik heb heel veel plezier
beleefd aan de jaren waarin wij onze kamer hebben gedeeld.
Alle medewerkers van het hotlab van de Nucleaire Geneeskunde, in
het bijzonder Formijn van Hemert en de pipetteer-koning Jan de Jong
verdienen in dit kader ook een eervolle vermelding. Dit geldt ook voor
de apothekers die zich hebben ingespannen voor mijn zaak (Rob Kuiper,
Kirsten Schimmel) en onze chemicus Vic Pinas. Voor (stra-
lings)technische ondersteuning dank ik Jan Habraken, Arjen van der
Ree en Joop Deeterink. Verder wil ik de overige stafleden van het
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AMC bedanken (Hein, Roel, Judit, Gerrit), de (destijds) collegae arts-
assistenten (Simone, Lenka, Veena, Jin), zeker ook de MNW-ers, Sil,
en ook al het ondersteunend personeel van de afdeling Nucleaire
Geneeskunde van het AMC. Naast het feit dat jullie enorm prettige
collega’s waren, hebben veel van jullie op een manier wel een steentje
bijgedragen aan dit proefschrift.
Met name wil ik ook de chemici uit Eindhoven bedanken. Jan van den
Bos, wijlen Tamme Doornbos, en Joseph Vekemans wil ik enorm be-
danken voor de synthese van de kandidaat tracers en hun bijdrage aan
de artikelen. Ton Janssen verdient helemaal een podiumplaats. Beste
Ton, voor iemand die verkondigt geen volbloed chemicus te zijn, weet
jij wel verdomd veel van die materie af. Enorm bedankt voor alle nut-
tige discussies en je bemiddeling met betrekking tot de tracers.
De collega’s (en de voorraadkast) van het Endocrinologie- lab en het
centrale B-lab, met name Henk Westenbrink, hebben herhaaldelijk
hun medewerking verleend aan de in dit proefschrift beschreven stu-
dies. Daarom staan ook zij hier vereeuwigd. Het Neurozintuigenlab
wordt enorm bedankt voor het beschikbaar stellen van de phosphor
imager. Belangrijk voor dit promotie onderzoek was ook de afdeling
Farmacologie van het AMC en in het bijzonder Martin Pfaffendorf,
wie ik graag wil bedanken voor de hulp bij het op touw zetten van de
competitieve bindingsexperimenten. De medewerkers van het GDIA,
de DEC en vooral Wouter Florijn wil ik hartelijk danken voor alle hulp
en de adviezen. Ook erkentelijk ben ik mijn student Wim Aanhaanen,
voor de hulp bij de in-vitro experimenten en Brent Opmeer voor zijn
statistische advies.
De collega’s uit de VU, Pieter Voorn en Allert Jonker, wil ik graag be-
danken voor hun bijdrage aan de experimenten met de gelaedeerde rat-
ten en de wetenschappelijke input. Prof. dr. E. Ch. Wolters en vooral
ook Hans Bosboom ben ik veel dank verschuldigd voor hun zeer
belangrijke aandeel in de humane studie. Beste Hans, ik ben oprecht
blij dat we uiteindelijk de data hebben kunnen omzetten in een arti-
kel, enorm bedankt voor je hulp. Ook ben ik dank verschuldigd aan
Evelien Lemstra en mijn studievriend Erik Hoff, die me geholpen heb-
ben met deelprojecten waarvan de experimenten helaas door tegenval-
lende resultaten zowel de wetenschappelijke pers als dit proefschrift
niet hebben gehaald.

Ook mijn huidige collegae, Robbert Boer, Friso van der Zant, Henna
Reigman, en Geert Gommans en de overige medewerkers van de afde-
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ling Nucleaire Geneeskunde van het Medisch Centrum Alkmaar (en tevens
de NUGES partners), dienen te worden genoemd. Hartelijk dank voor
alle ruimte die jullie me in het afgelopen jaar hebben geboden om dit
project af te ronden.
Veel dank ook aan Rob Kreuger van de Medisch Illustratieve Dienst-
verlening van het AMC. Rob, onze geschiedenis gaat terug tot aan 1993,
het jaar waarin Emphasis, het studenten tijdschrift van de MFAS, het
licht zag. Hoewel je me in mijn studentenjaren uitvoerig hebt geleerd
hoe je een publicatie drukklaar maakt, ben ik toch blij dat je de lay-
out van dit proefschrift voor me hebt willen doen. Het was geweldig
om weer eens met je samen te werken.
Natuurlijk ook veel dank aan mijn paranimfen en zeer goede vrienden
Koen en Henry. Heren, eindelijk is het dan zover. Ik kan mij geen ge-
schiktere personen voorstellen die mij op een dag als 6 november gees-
telijk kunnen bijstaan. Mocht het zo zijn dat jullie daarna inhoudelijk
toch nog vragen hebben over het proefschrift, dat er gewoon dingen
niet helemaal duidelijk zijn, dan ben ik gaarne bereid om jullie dat
nader toe te lichten. Maar dat doen we dan wel onder het genot van
een stevige pot bier, okay?
Een dankwoord voor alle steun en interesse is ook op zijn plaats voor
mijn vader. En zeker ook voor mijn moeder, die helaas de voltooiing
van het project en de promotie niet meer mee kon maken. Aan haar
draag ik dit proefschrift op.
En weliswaar als laatste, maar bepaald niet als onbelangrijkste, ben ik
bijzonder veel dank verschuldigd aan mijn vriendin Manon. Lieve, lie-
ve Manon, er zijn met name in het afgelopen jaar waarschijnlijk wel
momenten geweest waarop je je afvroeg waar die man nou bleef die op
zondag altijd het vlees behoorde te komen snijden. Ik besef me dat
ook jij veel offers hebt moeten brengen voor de totstandkoming van
dit boekje. En zonder jouw onvoorwaardelijke steun was dit proef-
schrift er dan ook echt nooit gekomen. Voor je liefde, geduld en sup-
port ben ik je heel dankbaar en ik hoop dat je een beetje trots op me
bent (al ben je doorgaans niet erg onder de indruk van dit soort dik-
doenerij). Vanaf 6 november betekent mijn promotie niet meer dat ik
avonden achtereen zit te ploeteren achter een beeldscherm, maar is
het gewoon een blauw boekje in de kast. En kom ik weer het vlees
snijden. Ook op maandag.
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