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Nawoord d 

Promoverenn doe je niet alleen. In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om 
samenn te mogen werken met een fijne groep mensen die stuk voor stuk hun bijdrage 
hebbenn geleverd aan het onderzoek dat is beschreven in dit proefschrift. Aan het 
eindee van de periode die ik met jullie heb doorgebracht is het nu mijn kans om te 
zeggen:: oprechte dank voor een fantastische tijd, waarin ik erg veel heb geleerd. 
Goedee sfeer is voor mij al die jaren een sleutelwoord geweest voor de afdeling 
Biochemiee (Noord en Zuid) van het AMC: niet alleen voor een (wat langer) praatje, 
maarr juist ook voor het bietsen van chemicaliën, diverse samenwerkingen, en eerste-
hulpp bij experimenteren. Ik zal het prima contact met jullie allemaal zeker missen. 
Dee structuur van het AMC maakte het mogelijk om de grens biochemie-kliniek te 
verkennen.. Met name de samenwerkingen met Benien van Aken, met Mw. J.Popma 
(donor-coordinatrice),, Prof. Dr. M.J.H.M. Jacobs (Vasculaire Chirurgie) en Prof. Dr. 
B.J.M,, de Mol (Cardiothoracale chirurgie) waren van doorslaggevend belang bij het 
verkrijgenn van humaan vaatmateriaal, dat van groot belang is gebleken voor het hier 
beschrevenn onderzoek. 
Dee coproducties met de groep van Paul Quax van het Gaubius Laboratorium van 
TNO-Preventiee en Gezondheid te Leiden, en met Ton Bronckers van het VU-
ziekenhuiss vond ik zeer stimulerend, en vormen een belangrijke bijdrage aan het in 
hett proefschrift gepresenteerde onderzoek. 
Inn de groep-Pannekoek was het altijd goed toeven. Immer tijd voor plezier, leuk werk 
enn goed onderzoek. Maar mocht het eens tegen zitten, was er altijd iemand om mee 
tee praten. Mijn naaste collega's Carlie, Jolanda, Tanja, Karin van het 'Groepje-de 
Vries'' wil ik in het bijzonder noemen. 

Inn deze periode wist ik mij altijd gesteund door Hans Pannekoek, mijn promotor. 
Hans,, je deur was nooit gesloten voor vragen, en je bijdrage aan het sturen van het 
onderzoek,, en het vervolmaken van de manuscripten heb ik steeds zeer 
gewaardeerd.. Het is zeker jouw verdienste om keer op keer een ploeg bijzondere 
mensenn aan te trekken die is staat zijn om op harmonieuze wijze met elkaar samen 
tete werken. 
Bijzonderee dank wil ik betuigen aan mijn co-promotor. Carlie, jaren geleden nam je 
voorr het eerst de grote verantwoordelijkheid op je om iemand onder jouw vleugels te 
latenn promoveren. Ik voel me oprecht dankbaar dat je mij dat vertrouwen hebt 
gegeven.. Ik heb op wetenschappelijk vlak zeer veel van je geleerd. Je persoonlijke 
inzett en zorg voor ons activine project, maar nog meer voor mij als persoon heeft me 
diepp geraakt. La Carlie: DANK, en, 'Burn those candles', voor nu en later. 
Driee vrolijke jaren lang heb ik me mogen verheugen in de aanwezigheid van Jolanda. 
Jolanda,, samen hebben we de proeven bedacht en gedaan, samen hebben we 
gediscussieerdd en gepraat. Je bijdrage was onmisbaar voor het werk dat je in handen 
hebt.. Ik hoop datje je, nu, op de promotie als paranymf, en in de toekomst, deel voelt 
vann wat er samen is bereikt. 
Doorr mijn ouders wist ik me altijd gesteund. Lieve pappa en mamma, de basis die 
julliee me hebben gegeven, heeft mij in staat gesteld om mijn dromen te kunnen 
verwezelijken.. Maiko, Reynoud en Christianne, dank dat jullie er altijd voor me zijn. 
Lievee Miranda, ILY, ik dank je voor je liefde, voor wie je bent, en wat je voor me 
betekent. . 
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