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Slotwoord Slotwoord 

Slotwoord d 
Hett is evident dat de voltooiing van dit proefschrift alleen tot stand heeft kunnen komen 
doorr de inzet en het werk van velen. Een aantal van hen wil ik in het bijzonder noemen. 

Mij nn dank gaat uit naar de patiënten die hun medewerking hebben verleend aan de 
beschrevenn studies in deel III . 

Rayy Krediet, hooggeleerde heer, ik bewonder je kennis en waardeer het 
gedrevenn enthousiasme waarmee je ideeën en grote hoeveelheden werk in korte tijd 
weett om te zetten in nieuwe onderzoeksvoorstellen en publicaties. Ik ben er trots op 
jouww eerste promovendus te zijn. 

Dickk Struijk, co-promotor, het meedenken in en het aanhoren van het wel en 
weee van de beschreven studies heb ik zeer gewaardeerd. 

Dee leden van de promotiecommissie professor Arisz, Rob Beelen, professor 
Lameire,, Jan Ravesloot en professor Weening dank ik voor het kritisch lezen van het 
manuscript.. Ik hoop dat we op een boeiende wijze met elkaar van gedachten te kunnen 
wisselen n 

Antonn van der Wardt, (biotechnische) steun en toeverlaat van mijn beesten 
onderzoek,, Bert van Urk, Kor Brandsma, Michel Verlaan en de andere medewerkers van 
hett GDIA: dank voor de belangstelling en medewerking. 

Lauraa Splint je niet aflatende inzet voor de ratten en je nauwgezette werk op het 
SLICC zijn peilers in mijn onderzoek. Rudi de Waart dank voor de discussies en het 
meedenken!!  Johan Hiralall, fijn datje altijd snel nog even iets wilde bepalen. 

Wilfriedd Meun ik waardeer het enorm dat je aldoor weer een gaatje voor me 
hebtt kunnen vinden in je schema om op het allerlaatste moment nog even foto's of dia's 
tee maken voor een artikel, een praatje of dit boekje. Jos Mulder, dank voor het kleuren 
vann m'n coupes en het gepaste enthousiasme waarmee je me telkens weer begroet als ik 
mett een geweldige stapel coupes het lab opstorm. 

Functieassistentess Monique, Natalie en Nicole, lieve meiden, ik dank julli e voor 
dee gezelligheid, het wegwijs maken op F5, het eindeloos bij elkaar rapen van mijn 
boodschappenn (winkelen heeft een extra dimensie gekregen), stickers plakken en ... als 
alless weer eens tegelijk klaar moest zijn. Zonder julli e was ik ongetwijfeld verpieterd op 
F44 en was het beesten onderzoek volkomen spaak gelopen. 

Carolinee Douma en Maartje Mateijsen ik voel me zeer vereerd dat julli e stukken 
(hoofdstukk 1.3 en III . 1) een onderdeel vormen van mijn proefschrift. Andere 
kamergenotenn en medeonderzoekers: Maarten Jansen, Roos van Westrhenen, Watske 
Smit,, Marja Ho-dac en Willem Jan Bos: julli e belangstelling en betrokkenheid waardeer 
ikk zeer. 

Dee industrie wil ik bedanken voor hun genereuze bijdrage in de drukkosten van 
ditt proefschrift. Hierdoor was het mogelijk om in hoofdstuk II. 1 en III.1 figuren in kleur 
weerr te geven. 

Bartt Alberink, markante vriend, daarom vroeg ik je mijn paranimf te zijn. 
Tonnyy Bouts, mooi mens en duizendpoot, fijn datje mijn paranimf wil zijn. 

Lievee pap en mam, het is een Gesammtkunstwerk geworden! Hoewel mijn programma 
somss wat overladen leek hebben julli e het vertrouwen gehouden in de goede afloop. 
Mam,, dank voor het engelengeduld waarmee je de puntjes op de i zette. Oma 
Apeldoornn had gelijk: it is all in the genes! 

Ignaz,, Lief, je fembrasse! 
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