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NANA WOORD 

Graagg wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit proefschrift. Een aantal 

mensenn wil ik met name noemen. Theo van Eijden en Wim Weijs, jullie 

begeleidendee rol was essentieel. Wim, jij stond aan de wieg van dit onderzoek. Ook 

naa je vertrek bleven jouw creatieve ideeën een bron van inspiratie. Theo, je grote 

inzett en uithoudingsvermogen waren onmisbaar. Jij hield er de vaart in en je bleef 

altijdd optimistisch, ook als ik het eens niet zag zitten {"...wat er ook gebeurt, 

promoverenn doe je..."). Peter Brugman, jij bent het sociale gezicht van de afdeling, 

maarr bovenal heb je me erg veel werk uit handen genomen, nauwgezet en zonder 

fouten,, niet alleen bij het verwerken van data maar ook bij het bewerken en 

vormgevenn van dit proefschrift. Maarten Beek, Eric Giesen, Schofastica Kwa, 

medepromovendi,, jullie humor en relativeringsvermogen had ik niet willen missen. 

Dee chaos op de AlO-kamer zal ik ooit nog eens opruimen (alleen weet ik nog niet 

wanneer).. Hans Korfage, Jan Harm Koolstra, Geerling Langenbach, Leo van 

Ruijven,, aan jullie had ik een stel goede maten op de afdeling. Er is maar weinig dat 

julliee gecombineerde kennis niet omvat, van mechanica tot grammatica, voor elk 

probleemm een veelvoud aan oplossingen. Medewerkers van Anatomie en 

Embryologie,, helaas kan ik niet iedereen persoonlijk bedanken, maar gezellig was 

het.. Medewerkers van de mechanische werkplaats AMC, wat nergens te krijgen 

was,, werd door jullie gemaakt. Zonder de door jullie ontworpen en gebouwde 

apparatenn was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Alex. Turkawski, bedankt voor 

hett fraaie ontwerp van de omslag van dit proefschrift. Creativiteit heeft geen 

computerr nodig. Albert Gerrits en Magosja Turkawski, jullie professionele advies 

heeftt de vormgeving van dit proefschrift veel goed gedaan. Vrienden, 

dorpsgenoten,, hoewel jullie niet direct betrokken waren, hebben jullie indirect toch 

eenn grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Meer dan 

eenss moesten sommigen van jullie bijspringen wanneer mijn OIO-salaris niet 

toereikendd was om de rekening in de kroeg te betalen. 

Tenslottee wil ik nog mijn ouders bedanken voor alle steun en vertrouwen. 
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