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Als laatste geschreven, als eerste gelezen, jawel: het dankwoord. Ook dit proefschrift, of 
mischien moet ik wel zeggen: juist dit proefschrift, heeft een lange voorgeschiedenis waarin 
veel mensen een rol spelen. Het zou te ver voeren om daar op deze plek in detail op in te gaan. 
Niettemin, ik heb in verschillende labs met enthousiaste en getalenteerde mensen gewerkt en 
de kennis en inspiratie die ik daarbij heb opgedaan hebben zeker in positieve zin bijgedragen 
aan het tot stand komen van dit boekje. 

Twee mensen die in directe zin bij dit proefschrift betrokken zijn geweest zijn natuurlijk 
mijn promotoren, Hans Pannekoek en Anton Horrevoets. Beste Hans, ik denk dat dit boekje 
het einde markeert van een......wat mij betreft kun je wel zeggen: tijdperk. Ik heb veel 
opgestoken van je kennis van de moleculaire biologie en in een later stadium heb ik alle 
ruimte van je gekregen om me verder te ontwikkelen. Het was een goede leerschool, dank 
daarvoor! Ook Anton ben ik in dat opzicht dank verschuldigd. Anton, je kritische commentaar 
leidde vaak weg van de details, terug naar de grote lijn en daarmee naar vooruitgang. Zo 
goed als dit boekje een eind markeert, markeert het ook het begin van een nieuwe periode 
waarin het AMC verruild is voor de VU en er (deels) een nieuwe start moet worden gemaakt. 
Nieuwe uitdagingen dus! 

Het clubje AIOs; Hans, Peter, Thijs, Reinier en Joost maar ook Jakub wil ik bedanken 
voor de samenwerking, het wachten op de vego-hap in Houthalen, en, niet te vergeten, de 
avondjes Wildeman onder de deskundige begeleiding van Jakub. Jakub, alle goeds in Praag!

 Oscar en Joost wil ik bedanken voor hun hulp met het runnen- en interpreteren van 
arrays. 

Rob en Richard, ondanks de beperkte overlap van onze werktijden was de samenwerking 
prettig en productief.

Mariska en Anita, jullie namen een belangrijk deel van mijn taken over en bewezen dat 
ik, in tegenstelling tot wat wel eens werd beweerd, niet onmisbaar ben.

Carlie, dank voor je steun en het meedenken over allerhande praktische zaken in het lab. 
En, ja, 1960 blijft een goed jaar!!

Natuurlijk waren er nog vele andere “Pannekoekjes” die ieder hun eigen bijdrage  
leverden aan de discussies en de goede sfeer op het lab: Tanja, Marten, Houshang, Karen, 
Vivian, Yvonne, Valerie, Sonia, Claudia, Maarten en Bianca en zo zou ik nog wel even door 
kunnen gaan......Dat brengt me dan weer terug bij de eerste vier regels van dit dankwoord. 

Buiten de Pannekoek-groep waren er vele andere Medische Biochemie collega’s die het 
dagelijks werk, de koffi e, de borrels en de uitstapjes veraangenaamden. Annette, Duco en 
Romana, gezamelijk de spil van de afdeling: dank voor jullie hulp in de afgelopen jaren.
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Van de ettelijke hulpvaardige AMC’ers wil ik er twee met name noemen. Jan van Marle, 
dank voor je cruciale bijdrage aan de hoofdstukken 4 en 6.  Mirella Gouverneur, je was altijd 
in voor een goed gesprek over onderzoek aan endotheel en alles wat daar mee samenhangt. 

Praten over je werk met niet-vakgenoten blijft lastig. Niettemin was de belangstelling 
van familie en kennissen  een niet te onderschatten factor in het tot stand komen van dit 
boekje.

Natuurlijk is het fundament al lang geleden gelegd. Ik ben mijn ouders dankbaar 
voor hun adviezen maar ook voor de vrijheid die ik heb gekregen in het maken van mijn 
eigen keuzes. Ik weet het, er was wel eens wat geduld nodig, maar ik ben nu eenmaal een 
laatbloeier. Het ongelijk van Abbekerk is met dit boekje wel voldoende bewezen, dacht ik 
zo.

Bas en Niels, ik weet dat de timing van de gezamelijke warme maaltijden de afgelopen 
jaren niet altijd optimaal was (toegegeven, understatement). Ook mijn gemoedstoestand liet 
wel eens te wensen over. Het feit dat jullie, met succes, je eigen weg begonnen te vinden heeft 
mij de ruimte gegeven om aan dit boekje te werken. Dank voor jullie geduld en steun. 

Lieve, lieve Els, met het voltooien van dit boekje slaan we een bladzijde om. Ik hoop 
dat er nog vele volgen.   

 


