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Dankwoord Dankwoord 

DANKWOORD D 

Inn de afgelopen jaren was ik als onderzoeker in opleiding (OIO) verbonden 
aann het CLB. De theorie en algemene wetenschappelijke kennis werden vergaard in 
dee bibliotheek, waar Anita en Elisabeth altijd zeer behulpzaam waren, en bij de 
diversee (CLB) werkbesprekingen. De praktijkopleiding kwam aan de orde op de 
afdelingg bloedtransfusietechnologie, een subafdeling van transfusietechnologie. 

Iedereenn die aan deze opleiding heeft bijgedragen wil ik hartelijk danken. 
Tijdenss de praktijkopleiding kreeg ik les van diverse docenten. In mijn beginjaren 
werktee Hans Loos als hoofd van de afdeling transfusietechnologie. Van deze 
enthousiastee leermeester leerde ik dat voor ieder praktisch probleem in de 
transfusiepraktijkk een oplossing te vinden is. Arthur nam deze taak als hoofd van de 
afdelingg na enkele jaren over. Van hem leerde ik hoe ik mijn onderzoeksdata nog 
beterr kon opschrijven. Eric, als trouwe onderzoeksmaat en analist hielp mij bij al 
mijnn experimenten. Van hem leerde ik dat hard en precies werken betrouwbare 
resultatenn kunnen opleveren en ook de uitspraak: "De boog kan niet altijd 
gespannenn staan." Zijn interesse, goede humeur en stiptheid hebben mij altijd erg 
goedd gedaan. Daarnaast toonde Henk zich tijdens grote experimenten een harde 
werkerwerker met veel gevoel voor humor. Van hem leerde ik dat bijna alles te regelen is 
enn dat het leven niet uit werken alleen bestaat. De lol die ik tijdens de grote 
experimentenn met Eric en Henk heb gehad zal ik nooit vergeten. Ook met Tineke 
hebb ik veel gelachen en daarnaast stond zij altijd voor mij klaar om nog wat 
tellingenn te doen voor als het laat zou worden. Zij nam mij ook mee naar de markt 
opp het Mosplein en van haar leerde ik dat iets dat voor een kwartje te koop is vaak 
ookk nog wel voor een dubbeltje te krijgen is. 

Naa de verhuizing van de afdeling kwam ik op een kamer terecht (U206) met 
kamergenoten:: Geert, Perry en Petra. Zij hebben het geaccepteerd dat ik één van de 
tweee computers veelvuldig bezet hield en al mijn onderzoeksresultaten in U206 kon 
stallen.. Mijn gevarieerde opleiding heb ik ook voor een groot deel aan hen te 
danken.. Van mijn bureaugenoot Perry leerde ik dat de vrouw de kroon is op de 
schepping.. Van Petra en Geert leerde ik dat een opgewekt humeur, een gezin en een 
onderzoeksbaann goed te combineren zijn en dat in drie of vier dagen per week zeer 
veell  werk verzet kan worden. 

Alss supervisor en belangrijkste docent wil ik hier Dirk noemen die zich in al 
diee jaren een vrolijke begeleider en geduldig leraar toonde. Hij heeft alle versies 
vann de hoofdstukken, abstracts en artikelen zeer precies gecorrigeerd. Daarnaast 
wistt hij bij problemen altijd meteen de vinger op de lillende plek te leggen. Van 
hemm leerde ik onder andere hoe je een proefschrift moet schrijven. 

Inn de laatste fase leerde ik Pim van Aken kennen, mijn promotor. Van hem 
leerdee ik zo snel mogelijk mijn proefschrift af te ronden en een inleiding te 
schrijven.. Door de goede samenwerking en zijn snelle werken heeft hij bijgedragen 
aann het succesvol afronden van dit proefschrift. In deze fase was kwam ook Gerty 
diee mij zeer behulpzaam was. 
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Dankwoord Dankwoord 

All ee mensen die het mij mogelijk maakten dit onderzoek uit te voeren wil ik 
opp deze plaats hartelijk danken. Ik denk hierbij aan de mensen van de TD, die 
fllterhouderss voor mij maakten of mij hielpen bij een technisch mankement van een 
apparaat.. Ook wil ik de mensen bedanken die keer op keer de werkplekken 
schoonhieldenn en het afval afvoerden of werkzaam waren in een andere 
ondersteunendee dienst. Verder wil ik allen bedanken die behulpzaam waren als ik 
ietss nodig had, zowel de mensen van mijn eigen afdeling als van andere afdelingen. 

Ookk André wil ik hier noemen. Met hem heb ik altijd prettig samengewerkt 
enn dit leidde tot twee hoofdstukken in dit proefschrift. 

Natuurlijkk was er ook nog een thuisfront dat bestond uit Erik, mijn vrienden 
enn mijn familie. Mijn ouders en mijn zussen Eva en Julia hebben mij altijd gesteund 
mett hun waardering voor mij en mijn werk en met hun medeleven. Ook de steun 
vann Huub en het grote plezier dat hij mij gaf bij het zingen in zijn koor zijn van 
onschatbaree waarde geweest. Tenslotte was er Erik, mijn vriend die mij door dik en 
dunn steunde met zijn trouw en vertrouwen in mij en mijn kunnen. 
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