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Eindelijkk is het zover, de laatste en meest gelezen woorden van dit proefschrift kunnen 
opgeschrevenn worden. Nu is het de hoogste tijd om al die mensen te bedanken die het 
mogelijkk hebben gemaakt om dit werk in deze vorm te voltooien. Immers, zoals aan 
iederr hoofdstuk te zien is, hebben heel veel verschillende mensen ieder hun bijdrage 
geleverdd aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Allereerst,, is er natuurlijk mijn promotor. Hans, dankbaar ben ik je voor de ruimte en 
hethet vertrouwen dat je me gaf voor mijn "shuffle project". De snelheid waarmee je, 
voorall  tegen het einde, mijn stukken tekst door wist te lezen en van commentaar te 
voorzienn is iets waar ikzelf een voorbeeld aan kan nemen. 
Eric,, als kamergenoot, serpinkenner en phage-displayer was het een groot plezier om 
mett je samen te werken en naar je meningen te luisteren. 
Florea,, you showed me the magic of confocal microscopy, thank you and the people in 
yourr lab for a great and productive time in London. 
Laurentt en Ignace, gezamenlijk kijken we terug op een uitstekende samenwerking. 
Dankk voor je gastvrijheid in Cambridge, je bent altijd welkom! 
Randyy and Tim, it was a great pleasure to be introduced by you to the secrets of 3D 
serpinn structures, gates, back of the gate and hinges. 
Anton,, je kritische opmerkingen op mijn shuffle artikelen waren raak en zeer ter zake. 
Rob,, dankzij je geweldige rekenkunsten en ongekend perfectionisme heeft ons 
gezamenlijkk VR-1 verhaal een mooie plaats in dit boekje gekregen. 
Anneliess bedankt voor je hulp bij de laatste proeven, Richard en Marten voor julli e 
computerkennis,, Cars en Cees voor julli e foto's en pdf s en Marja voor de introductie 
vann PAI-1. Tenslotte Vivian veel succes met het vervolg van de PAI-1 proeven. 
Verderr wil ik graag alle niet bij naam genoemde labgenoten op de afdeling Biochemie 
enn anderen in het AMC bedanken voor een erg gezellige en leuke tijd (Washington, 
Houthalen,, Florence, Paleyrac, hockey etc). Het was Mooi! 
All ee andere vrienden, bedankt voor de sociale afleiding die julli e brachten: een 
welkomee afwisseling. 
Thijs,, Nienke en Nadamo, goed te weten dat er een "back-up" is. 
Paranimfen,, ik ben er trots op dat julli e naast mij willen staan op deze dag. 
Pappaa en mamma aan julli e draag ik mijn proefschrift op, immers veel heb ik te 
dankenn aan julli e steun, enthousiasme en interesse. 
Lastt but not least, Ariane, ik hou van je!!! 
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Allartt Stoop werd op 18 november 1969 geboren te Harbel, Liberia. In 1988 behaalde 
hijj  zijn VWO diploma aan het Stedelijk Gymnasium te Utrecht. Datzelfde jaar begon 
hijj  met de studie Moleculaire Wetenschappen aan de Landbouwuniversiteit te 
Wageningenn (LUW). Als onderdeel van deze studie werden in 1993 en 1994 stages 
gelopenn bij de vakgroep Biochemie van de LUW (o.l.v. Dr I. Rietjens), bij de 
vakgroepp Biochemie van de Faculteit der Geneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdamm (o.l.v. Drs. A. Kal en Prof. dr H.F. Tabak) en bij de afdeling Life Sciences 
vann de San Diego State University in Californië, V.S. (o.l.v. Prof. dr S.K. Krisans). 
Eindd 1994 heeft hij zijn studie in Wageningen voltooid. Na vrijwilligerswerk te 
hebbenn verricht in Calcutta (India) en Sulawesi (Indonesië), is hij per januari 1996 
begonnenn als AIO aan het hier beschreven promotieonderzoek onder leiding van Prof. 
drr H. Pannekoek aan de afdeling Biochemie van het AMC te Amsterdam. Vanaf 
januarii  2001 zal hij als post-doc gaan werken in het lab van Prof. dr CS. Craik aan de 
Universityy of California te San Francisco, V.S.. 
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