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NAWOORD 

De zin of onzin van een nawoord zal altijd wel een issue blijven. Zelf heb ik altijd met 
plezier de na of dankwoorden gelezen in alle andere proefschriften die ik in de afgelopen jaren 
heb verzameld. Ik moet zeggen, het plezier van het schrijven is nog groter. Het is een nu een 
feit, mijn proefschrift is af. 

Allereerst wil ik mijn copromoteres Jan Voorberg en Marjolein Peters bedanken. Jan, jij 
stond de afgelopen jaren het dichtst bij mijn onderzoek. Met name door jouw begeleiding en 
opbouwende kritiek is dit proefschrift geworden tot wat het nu is. Samen hebben we bij heel 
wat manuscripten de puntjes op de I gezet, zittend achter jouw (te) kleine 15 inch monitor. 

Marjolein, ook jij bent een belangrijke schakel geweest in dit geheel. Jouw belangstelling 
voor zowel de experimenten als de daaruit voort gekomen papers is door de jaren heen even 
groot gebleven. En... zonder het patiënten-materiaal van het AMC zou er tenslotte geen 
hoofdstuk tot stand zijn gekomen. 

Ten tweede wil ik mijn promotores Pim van Aken en Rob Aalberse bedanken. Ik heb de 
inspirerende discussies, in de laatste fase van mijn promotieonderzoek, bijzonder weten te 
waarderen. Pim, de door jou gesuggereerde correcties in de teksten zijn voor mij zeer 
waardevol geweest. Rob, we zouden waarschijnlijk nog uren kunnen filosoferen over nog uit 
te voeren experimenten. Je kennis op het gebied van antistoffen is mij goed van pas gekomen. 

Als we het over begeleiding, belangstelling en de kritische noot hebben, kan ik natuurlijk 
de afdelingshoofden van de afdelingen Bloedstolling en Plasma Eiwitten niet overslaan. Jan 
van Mourik en Koen Mertens, bij deze dank voor de kans die jullie me hebben geboden op 
jullie afdelingen en het kritisch bekijken van alle geproduceerde data. 

Natuurlijk moet ik mijn collega's van de afdelingen Bloedstolling en Plasma Eiwitten niet 
vergeten te bedanken. Ik heb, eerst in mijn studententijd en daarna als AIO, ontzettend veel 
aan jullie gehad. Iedereen was altijd bereid om te helpen, daarnaast zou zonder jullie deze tijd 
zeker niet zo leuk zijn geweest. 

Karin, ik ben begonnen als jouw student op de afdeling Bloedstolling. In het dankwoord 
van jouw proefschrift heb je geschreven dat jouw eigenwijsheid wel eens botste met de mijne, 
maar deze eigenschap heeft ons allebei toch een hoop opgeleverd. 

Mijn paranimfen Ellen en Niels. Ellen, op het moment dat mijn promotiedatum vast kwam 
te staan werd duidelijk dat jij er misschien op deze dag niet bij aanwezig zou kunnen zijn. Een 
kind krijgen doe je tenslotte niet even tussen de bedrijven door. Niemand kan natuurlijk jouw 
plaats bij dit gebeuren innemen. Je staat tenslotte niet voor niets als coauteur bij bijna alle 
hoofdstukken van dit proefschrift. Zonder jouw inzet en kennis zouden veel grafieken er nu 
anders uit zien. 

Niels, we hebben elkaar een aantal jaren geleden leren kennen op het VMT-lab. Je was 
toen student en moest nog een tweede stage lopen. Ik heb je destijds gevraagd dat bij mij te 
komen doen, omdat ik onder de indruk was van je niet te temmen enthousiasme. Jammer 
genoeg ontging ook Koen dit niet, je stage was destijds nog niet eens zo lang van start gegaan 
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toen je vervolgens promoveerde van student tot collega AIO. Ik ben blij dat je nu mijn 
paranimf wilt zijn. 

Part of the work presented in this thesis was performed in collaboration with Willem 
Ouwehand and Julian Davies from the Department of Haematology, University of Cambridge, 
UK. Julian and Willem, thank you for your helpful advice and your pleasent company during 
the time I spent in Cambridge. 

Mijn ouders wil ik bedanken voor de kans die zij me hebben geboden om te studeren en de 
door hun getoonde interesse in de afgelopen jaren. 

Gunny, op jou heb ik de afgelopen jaren altijd kunnen rekenen. Ik heb goede herinneringen 
aan de periode op het CLB en de mooiste delen we samen. Een relatie op de werkvloer hoeft 
dus echt geen problemen op te leveren. 

Edward 

155 











Maar ik hou vannacht het roer wel recht 


