
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Flucytosine: an exploration of pharmacokinetics and toxicity

Vermes, A.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vermes, A. (2000). Flucytosine: an exploration of pharmacokinetics and toxicity. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/flucytosine-an-exploration-of-pharmacokinetics-and-toxicity(ee5ba3a4-03a5-408e-8dc3-b3e50d291d3e).html


Dankwoor d d 



200 0 Dankwoor d d 

DANKWOORD D 
Omm een tweetal redenen is het dankwoord zonder enige twijfel één van de belangrijkste 

onderdelenn van het proefschrift. In de eerste plaats wordt hiermee de promovendus in 

dee gelegenheid gesteld blijk te geven van zijn waardering voor de talrijke groep 

personenn zonder wie de totstandkoming van dit werk niet te verwezenlijken zou zijn 

geweest.. Daarnaast wordt dit onderdeel van het proefschrift in de meeste gevallen 

daadwerkelijkk gelezen. Hiermee neemt het een eenzame positie in. Gezien deze niet 

geringee waarde en functie is bedachtzaamheid gedurende het schrijven een vereiste en 

kann geenszins worden volstaan met gealfabetiseerde opsommingen. 

Vanzelfsprekendd wil ik als eerste mijn promotor, prof. dr. J. Dankert, oprecht 

bedankenn aangezien zonder zijn brede kennis, grote toewijding en exceptionele 

vriendelijkheidd dit proefschrift nooit het daglicht had kunnen zien. 

Opp slechts luttele zinnen afstand wil ik mijn co-promotor, dr. H.-J. Guchelaar, 

bedanken.. Beste Henk-Jan, jouw optimisme, vertrouwen en talrijke momenten van 

begeleiding,, ondersteuning en advisering hebben vanaf onze eerste kennismaking als 

eenn bijzonder motiverende aansturing gefungeerd. Ik zou een iedere toekomstige 

promovenduss een co-promotor van hetzelfde kaliber willen toewensen. 

Voortss ben ik de overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. J.R.B.J. Brouwers, 

dr.. R.P. Koopmans, dr. C. Neef, prof dr. DJ . Rich el, prof. dr. G.T.B. Sanders en prof. 

dr.. P. Vermeij, zeer erkentelijk voor de tijd die zij hebben geïnvesteerd in de 

beoordelingg van dit proefschrift. 

Dee groep van apothekers, assistenten, analisten, farmaceutisch personeel en overige 

medewerkerss van de ziekenhuisapotheek van het Academisch Medisch Centrum 

(AMC)) te Amsterdam is te omvangrijk om een ieder persoonlijk te noemen en te 

bedanken.. Daarom sta ik bij deze stil bij een ieder die heeft bijgedragen aan de 

gastvrijheidd en vriendelijkheid binnen de apotheek. De bijdrage van een aantal 

personenn wil ik echter in het bijzonder benadrukken. 

Dee laboratoriumapotheker, drs. HJ.M. van Kan, ben ik veel verschuldigd. Beste Erik, 

bedanktt voor de gastvrijheid op het laboratorium van de apotheek, je inzet bij het volgen 

vann de patiënten en je goede ideeën. In jouw kielzog volgen de projectapothekers en 

ziekenhuisapothekerss (in opleiding): beste Arno, Heleen, Irma, Kirsten, Lous, Patrick, 

Petra,, Pim en Suzan, bedankt voor jullie hulp bij het volgen van de patiënten, voor jullie 

interessee in mijn onderzoek en voor het verzorgen van de noodzakelijke afleiding. 
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Bijzonde rr  veel dank ben ik verschuldig d aan ing . J. Sastre Torarïo , researchanalis t van 

hett  laboratoriu m van de apotheek . Beste Javier , zonde r jouw uitmuntend e 

vaardighede nn op het analytisch e vlak zoude n het tweede , achtst e en negend e 

hoofdstu kk van di t proefschrif t nooi t kunne n zijn voltooi d en opgeschreven . De ander e 

analisten ,, Claudia , Elsa, Jan , Jassmina , Lilian , Marlies , Mina en Yin-Yee, wi l ik bi j deze 

bedanke nn voo r het verzorge n van de broodnodig e dagelijks e porti e vrolijkhei d en de 

uitgebreid ee moeit e die zij hebbe n genome n om "mijn "  talrijk e monster s te analyseren . 

Eenn onmisbar e bijdrag e aan het tot stand kome n van dit proefschrif t is gelever d doo r de 

imme rr  vrolijk e en uiters t geduldig e applicatiebeheerder s van de apotheek . Beste René, 

Woute rr  en Wouter , bedank t voo r julli e hulp , advieze n en onstuitbar e gezelligheid . 

Lastt  but certainly no least: onze secretaresse . Lieve Eda, je hoord e vaak mij n geleute r 

enn gemo r aan en je zorgd e ontelbar e keren voo r reddin g bi j praktisch e zaken . Jouw 

goedlachsheid ,, eerlijkhei d en vrolij k karakte r werke n inspirerend . 

Behalv ee de medewerker s van de apothee k waren ook vele andere n binne n en buite n 

dee mure n van AMC betrokke n bi j mij n onderzoek . Bij deze wil ik hen allen mij n 

oprecht ee dank betuigen . 

Inn het bijzonde r ben ik veel dank verschuldig d aan dr . R.A.A. Mathot . Beste Ron, het is 

ondenkbaa rr  dat de Hoofdstukke n III en IV een substantiël e vor m hadde n aangenome n 

zonde rr  je uitgebreid e kenni s van de populatiekinetie k en de energi e die je in dit 

onderzoe kk hebt gestopt . 

Dee medisc h microbiologen , analiste n en overig e medewerker s van de afdelin g 

Medisch ee Microbiologi e van het AMC ben ik erg dankbaa r voo r hun gastvrijhei d en 

hulp .. De nadru k lig t hierbi j ontegenzeggelij k op dr . E.J. Kuijper . Beste Ed, bedank t 

voo rr  je hul p bij het microbiologisch e denk - en veldwer k dat ten grondsla g heeft 

gelege nn aan Hoofdstu k VIII. Vele uren heb je in het onderzoe k gestoke n en altij d nam 

jee de tij d voo r me als ik onverwacht s voo r je deur stond . 

Mett  betrekkin g tot Hoofdstu k IX gaat mij n dank uit naar het Laboratoriu m Genetisc h 

Metabol ee Ziekten , maar in het bijzonde r naar mw. ing . A.E.M. Stroome r en dr . A.B.P. 

vann Kuilenburg . Beste Lyda en André , mij n hartelijk e dank voo r het inbrenge n van 

julli ee kenni s en ervarin g en voo r het uitvoere n van de noodzakelijk e analyses . 

Tenslotte ::  de statistiek . Voor velen een eeuwi g mysterie . Beste dr . Heisterkamp , mij n 

hartelijk ee dank voo r uw hul p bi j het analysere n van de data beschreve n in de 

Hoofdstukke nn III en IV. 
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Hett ondernemen van een poging tot het opnoemen van een lijst met vrienden, 

kennissenn en aanverwanten vergroot alleen maar de kans dat iemand, met alle 

rampzaligee gevolgen van dien, buiten de spreekwoordelijke boot valt. Het is daarom 

datt ik bij deze een ieder uit mijn persoonlijke omgeving wil bedanken voor het 

aanhorenn van mijn frustraties, het verlenen van de noodzakelijke ontspanning en het 

gevenn van wijze adviezen. Een drietal kan echter niet onbenoemd worden gelaten. 

Bestee "Arnie", jou vrolijkheid en optimisme doen boze wolken verdwijnen. Ik hoop en 

verwachtt nog vele decennia met heldere blauwe luchten. 

Lievee "Base-Flyer", de lengte van onze vriendschap zegt voldoende over onze 

wederzijdsee gevoelens. Een intelligentere vriend en meer uitmuntende drinkbroeder 

kunnenn weinigen zich wensen. 

Lievee Clemens, het doet mij bijzonder veel plezier om jou in dit dankwoord te mogen 

noemen,, gezien het feit dat jou grote wijsheid en liefde mij op een groot aantal 

momentenn hebben bijgestaan. 

Paranimfenn dienen als de wasverzachter van een promotieonderzoek: bij afwezigheid 

ervann lukt het ook wel, maar het is onmisbaar voor een fonkelend resultaat. 

Lievee Charles en Thomas, zoals jullie beiden maar al te goed beseffen, heb ik jullie 

niett zonder weldoordachte redenen tot mijn paranimfen gebombardeerd. Jullie 

vriendschappenn maken talloze sombere dagen weer goed en het is voor mij een grote 

eerr dat jullie deze begeleidende en ondersteunende taak, die mijns inziens symbolisch 

iss voor jullie functie in mijn leven, op jullie hebben willen nemen. 

Allerliefstee Eszter en Istvan, het middelpunt van mijn leven. Waar zou ik zonder jullie 

zijn?? Niets is belangrijker geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift dan 

julliee geloof in mij, jullie ondersteuning, wijsheid en onuitputtelijke liefde. Het vervult 

mijj van onbeschrijfelijk geluk dat ik dit proefschrift mede aan jullie heb kunnen 

opdragenn en dat jullie beiden de voltooiing van deze prestatie kunnen aanschouwen. 

Anouk,, Dropje, meisje van mijn dromen en kameraad in mijn levensstrijd. De laatste 

woordenn zijn aan jou gericht. Ere wie eer toekomt. Het feit dat dit proefschrift mede 

aann jou is opgedragen zegt niet alles, maar wel voldoende. 

Amsterdam,, 10 oktober 2000 


