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Addendum m 



Dankwoord d 

Mij nn proefschrift is klaar en een heleboel mensen hebben hierbij geholpen. 
Alss eerste wil ik Tom noemen. Zijn deur stond altijd open voor mij en zijn 
anderee promovendi en hij had altijd tijd voor ons. Hij was een waar 
perpetuumperpetuum mobile dat door geen enkel obstakel tegengehouden kon 
worden. . 
Opp de tweede plaats komt natuurlijk Fanny, mijn kleine chinese zusje, bij 
wiee ik altijd steun heb gevonden. En dan mijn andere collega's. Jaklien, 
Tessa,, Luisa, Nicole, PEP, Judith, Bibi, Anita, Petra, Margriet, Miguel, 
Bemt,, Sander DIX en Gijs, ieder van julli e heeft op zijn eigen manier mijn 
laatstee vier jaren prettig en bijzonder gemaakt. 

Mij nn beide promotoren ben ik dankbaar dat ik, ondanks hun volle 
agenda's,, altijd bij hen kon aankloppen met allerlei vragen. Het heeft mij, 
eenn student geneeskunde uit Polen, wel wat tijd gekost voordat ik kon 
gelovenn dat de man die 's ochtends soms in een fietspak rondliep - Sander 
vann Deventer - echt mijn hoogleraar was. Peter Speelman, die als eerste 
mijj  met wetenschappelijk onderzoek kennis heeft laten maken, wil ik 
bovendienn bedanken dat hij mij altijd een eerlijk en goed advies gaf inzake 
all  mijn vragen en twijfels. 

Ikk wil ook Jan Prins bedanken voor zijn hulp bij mijn klinische studies en 
hett verkrijgen van het materiaal van patiënten met urosepsis en Sandrine 
Florquinn voor haar enthousiasme over de nieren van mijn muizen. Joost en 
Adriee bedank ik voor hun geduld en steun bij mijn muizenproeven. En niet 
tee vergeten Marc Schultz die me altijd aan het lachen kon krijgen, net zoals 
Angeliquee en Esther, die bovendien onmisbaar waren daar waar mijn 
labvaardighedenn tekortschoten. 

Enn natuurlijk bedank ik ook Dajsa Pajkrt, de vrouw die mij ELISA heeft 
geleerd,, en Nita Ladiges die mij als eerste een pipet in handen heeft 
geduwd. . 

Err is een aantal vrienden buiten het AMC die mij in de afgelopen vier jaar 
hebbenn gesteund. Zonder Monica Kaag, Marina en Pieter Warners, Irene en 
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Hermann van Meekren en Simon Horenblas zou ik noch deze noch mijn 
anderee grote dromen in Nederland hebben kunnen realiseren. 

Ikk dank ook mijn vriend, Harry Setiawan, die voor mijn overuren in het 
AMCC meer begrip heeft getoond dan ik had mogen vragen. En als laatste: 
mijnn ouders die altijd trots op mij zijn geweest, meer dan ik verdien. 
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