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Dankwoord d 

Hoeveell  variatie er ook bestaat tussen mensen, bij promovendi is er de opvallende 
overeenkomstt dat er aan het eind van het boekje een heleboel mensen bedankt worden. Ik wil 
mee daar graag bij aansluiten. 

Allereerstt wil ik mijn drie begeleiders, Freek de Wolff, Aart Monster en Sanja Kezic, 
bedanken.. Het is niet altijd gemakkelijk om met een nieuwe baan te beginnen en ook je 
proefschriftt nog af te ronden, maar dankzij julli e snelle en kritische correctie van de 
manuscriptenn is het er toch binnen afzienbare tijd van gekomen. 

Bestee Freek, dank je wel voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen jaren. Jouw 
positievepositieve instelling heb ik altijd erg gewaardeerd. Ook toen je niet meer op het Coronel 
werkzaamm was, wist je altijd tijd voor me vrij te maken om de stand van zaken door te 
spreken.. Zeer veel dank daarvoor. Ook de speciaal door jou gegeven cursus Klinische en 
Forensischee Toxicologie heb ik met veel plezier gevolgd. 

Bestee Aart, co-promotor van het eerste uur. Jouw deur stond altijd open voor vragen, 
enn ik heb grote bewondering voor je vakkennis op het gebied van oplosmiddelen. Ook jouw 
hulpp bij de blootstellingen van de vrijwilligers heb ik zeer gewaardeerd. 

Tott slot, beste Sanja, begonnen als 'gewoon' begeleider maar in de loop der jaren 
onmisbaarr gebleken voor het project. Behalve het opzetten en begeleiden van alle analyses 
(enn het analyseren van monsters in de weekenden!), was je ook altijd bereid om je in mijn 
problemenn te verdiepen en alle artikelen mee naar huis te nemen om het nog eens goed door te 
lezen.. Ik heb heel veel geleerd van al onze wetenschappelijke discussies (gek werden we van 
diee enantiomeren!), en ik heb veel bewondering voor je probleemoplossend vermogen en je 
creativiteit.. Daarnaast hebben we ook 'lief en leed' gedeeld als kamergenoten, met minstens 
zulkee belangrijke niet-wetenschappelijke discussies (Dawsons1 Creek?!). Heel veel dank voor 
alles.. Ik ben blij datje er straks als co-promotor bijzit op de bank. 

Hett doen van vrijwilligersonderzoek is heel leuk, maar ook erg intensief. Op de eerste 
plaatss wil ik alle proefpersonen die aan het onderzoek hebben meegewerkt bedanken. Zonder 
julli ee was dit boekje er niet geweest! Ongelooflijk veel bloed- en urinemonsters hebben we 
verzameldd tijdens deze proeven. Gelukkig waren er vele handen die hebben geholpen bij het 
analyserenn hiervan. First of all, Ivonne Jasaka. Ivonne, I had a great time when you were at 
thee Coronel Lab (and when I was with you in Croatia). Thank you for analysing all those 
smellyy urines! Without your help the two analytical articles would probably never have been 
written.. I wish you all the best with your new start in Canada. Sijmen Kuiper en Herman 
Pieterss wilde ik bedanken voor het analyseren van alle bloedmonsters. Het ging me nooit snel 
genoeg,, maar uiteindelijk hebben we alles toch afgekregen! Richard Koopmans, dank je wel 
datjee als art de experimenten hebt bijgestaan en voor het inbrengen van de infusen ondanks je 
drukkee tijdsschema. 

Gertt van der Laan van het NCvB wil ik bedanken voor het mogelijk maken van het 
genotyperingsonderzoekk bij de OPS patiënten, en Joffrey van der Hoek voor het aanvullen 
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vann alle patiëntgegevens en het regelen van de bloedmonsters uit Enschede. Jenneke Smit van 
dee Arbounie Amsterdam ben ik dankbaar voor het recruteren van de controlepersonen voor de 
studie.. Daarnaast wil ik ook Anneke van Schijndel bedanken voor het nemen van de 
bloedmonsterss van de patiënten én van de vrijwilligers. Toen ik begon met de 
genotyperingsstudiee wist ik niets van 'PCR-en'. Rob Zwart van het neurozintuigenlab heeft 
mijj  ingewijd in de wondere wereld van DNA en PCR; bedankt hiervoor. Isabella de Kromme 
will  ik bedanken voor het uitvoeren van een deel van de genotyperingen en het optimaliseren 
vann de PCR-methoden. Was ji j maar eerder gekomen, dat had ons heel wat tijd bespaart! 
Maartenn Verberk wil ik bedanken voor zijn hulp bij de epidemiologische aspecten van de 
studie. . 

Speciaall  wil ik nog even Renee Pullens bedanken. Renee, je kwam om te helpen bij 
hett uitvoeren van de vrijwilligersexperimenten, maar bent toen ook maar gebleven om een 
groott deel van de genotyperingen te doen. Heel veel dank voor al je hulp; ik vond het altijd 
ergg gezellig met jou op het lab. Leuk datje mijn paranimf wil zijn! 

Jaapp Krüse, in het laatste halfjaar van mijn promotietijd besloten we dat het wel leuk 
zouu zijn om nog een PBPK-model van styreen en de metabolieten te maken. Dank je wel voor 
all  het werk wat je hiervoor hebt verzet en voor al je tripjes naar Amsterdam om weer te 
discussiërenn over de achterliggende kinetiek. Meestal duurde dit veel langer dan gepland en 
opp een gegeven moment was je bijna kind aan huis. Maar hoofdstuk 8 was er niet geweest 
zonderr jouw hulp. 

Peterr Boogaard, bedankt voor het uitvoeren van de NMR- en GC-MS-analyses 
beschrevenn in hoofdstuk 2 en voor het beschikbaar stellen van de mEH-remmer 
trichloorpropyleen-oxide. . 

Dee Coronellers wil ik bedanken voor de gezelligheid en de goede sfeer. Met name ook 
dee mensen die tijdelijk op het lab hebben gewerkt. Met plezier denk ik terug aan de 
'kippenhok'-tijd,, met vier meiden op het lab. 

Bijj  de allerlaatste loodjes heb ik nog hulp gehad van Niko Macura. Niko, dank je wel 
voorr het maken van de omslag, hij is prachtig geworden! 

Minstenss zo belangrijk is het leven naast promoveren. (Schoon-)familie en vrienden, 
bedanktt voor alle belangstelling en afleiding. Esther, het afreageren van alle frustraties tijdens 
dee woensdagavondjes sporten waren erg belangrijk voor me! Fijn dat ji j er bij bent als 
paranimf. . 

Lievee papa en mama, bedankt voor julli e niet aflatende interesse in mijn werk en voor 
allee steun en vertrouwen. Hoewel julli e wegen zich gescheiden hebben afgelopen jaar, weet ik 
zekerr dat ik altijd op julli e kan bouwen. 

Lievee Meint, de afgelopen jaren was je mijn proefpersoon, statisticus, lay-outer en 
tekstcorrector,, maar bovenal schouder om uit te huilen en relativeerder. Dank je wel voor al je 
geduldd en liefde. 

Enn dan: 't is Klaar. 

311 januari 2001 
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