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Dankwoord d 

Hett meest gelezen deel van het proefschrift is toch altijd het dankwoord. Ik 

maakk ook graag van de gelegenheid gebruik om verschillende mensen mijn dank te 

betuigen. . 

Al ss eerste wil ik graag mijn promotor Sander van Deventer bedanken. Sander, 

bedanktt voor je steun (die kon ik in het begin zeker gebruiken) en je daadkrachtige 

optreden.. Je besprekingen waren altijd verhelderend en motiverend. 

Tomm van der Poll, hartelijk bedankt voor je begeleiding in de afgelopen drie jaar. Je 

ideeënn zijn onuitputtelijk en ik denk dat je altijd het meeste uit een onderzoek weet te 

halen.. Het corrigeren gaat dan nog steeds met dat rode kleurtje, het is toch altijd ten 

goedee van de kwaliteit van het artikel gebleken. 

Mij nn tijd in de AlO-kamer is eigenlijk niet te beschrijven. Buiten de wat vreemde 

conditiess (27°C, n=12, opp.9 m") heb ik hier erg leuke en gezellige tijden 

meegemaakt.. Tessa en Fanny hebben me elke studie weer geholpen. Tessa je boodt 

altijdd hulp, ook op de meest ongelegen tijdstippen, en die hulp ging altijd gepaard 

mett een boel gezelligheid. Het carpoolen en de daarbij behorende gesprekken mis ik 

wel.. Fanny, je hebt me veel van het labwerk geleerd en met een ongelooflijke 

precisie.. Het feit dat ons bioritme overeenkomen was een groot plus om met jou 

studiess te doen (heen: Sky, terug: 538). Nicole, om tegelijk met jou te beginnen en te 

eindigenn met promotie-onderzoek vind ik erg bijzonder. Dariusz, je avontuurlijk 

levenn is altijd verrassend en spannend, het doorbrak menig saaie dag. Anita 

(Rijneveld),, je bent gezellig aanstekelijk met je energie. Petra weet op een heerlijke 

manierr de zaken aan te pakken. Margriet, altijd tijd voor een praatje in een 

onevenaarbaarr tempo. Luisa, Bibi, Jaklien, Gijs, Bernt en natuurlijk Pieter Stokkers, 

bedanktt voor julli e gezelligheid. 

Verderr bedank ik Pascal Delcour, Mieke Sala, al het personeel op de SOE voor een 

hulpp bij mijn werzaamheden. Annelies Verbon, Evert de Jonge, Olie Thé, en alle 

medewerkerss van G2 wil ik bedanken voor een leuke tijd op afdeling. 
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SummarySummary and Conclusion 

Mij nn paranimfen Suzan en Marioes die als geen ander weten dat het eindelijk tijd 

wordtt vooreen feest. 

Mij nn "oudste" vrienden (Machteld, Esther en Diederik. Anouk en Ad. Myra en 

Edwin)) bedank ik voor de alle leuke tijden die we inmiddels al hebben beleefd en 

hopendd nog lang zullen beleven. 

Alss laatste wil ik mijn familie bedanken. Papa en mama, die beide altijd klaar staan 

voorr me met een luisterend oor, goed advies en nog zoveel meer. Danielle, met wie 

ikk eindeloos telefoneer om van alles en vooral niets te bespreken. Jan Willem, die 

nooitt te beroerd is om iets voor een ander te doen. Julie en Emma, het is erg leuk 

julli ee te zien ontspruiten. Oma die er altijd voor zorgt dat we niets tekort komen. 

Lastt but not least Vivek thank you for your patience. Your point of view puts my 

worldd in a different perspective. 

Amsterdam,, april 2000 
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Pascalee Dekkers is geboren op 9 oktober 1969 in IJselstein. In 1989 haalde zij 

haarr VWO diploma op de Nassau scholen-gemeenschap te Breda. Na eerst uitgeloot 

tee zijn (2 maanden psychologie aan de UVA) werd ze alsnog in oktober 1989 

geplaastt voor de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens 

haarr vrije keuze onderwijs heeft ze onderzoek gedaan op de afdeling gastro-

enterologiee op het AMC. Ze haalde haar artsexamen op 27 november 1996. Een 

maandd later op 2 januari 1997 begon ze met promotie onderzoek op de afdeling 

experimentelee inwendige geneeskunde bij prof. dr. S.J.H, van Deventer. Het 

onderwerpp werd het humane endotoxinemie model. Na exact 3 jaar was dit 

proefschriftt dan een feit. 
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