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Dankwoord 

Dankwoord 

Dirk: Ik heb me door jou steeds en eigenlijk steeds meer gesteund gevoeld. Ik heb veel van jou 

kunnen leren, je bent ontzettend precies, alert en toegewijd. 

Peter: "Niet geschoten is altijd mis" en "Je kunt het één doen en het ander niet laten": 'Plan van 

Aanpak" volgens Peter Hordijk. Peter, bedankt voor je enthousiaste begeleiding. 

Erik: Zonder jouw inzet was dit proefschrift een stuk dunner geweest. 

Edward: Jij bent aanstekelijk bevlogen en dat is tevens je grote kracht. Toch jammer datje ons al zo 

snel moest verlaten. 

Afdeling IH-E: Bedankt voor de gezelligheid, steun en belangstelling. 

Bloeddonors van de Plasmaferese: Ik bedank bij deze alle donors die handmatige buffy's (dikke 

naald & extra lang liggen) hebben gegeven. Er zijn ontzettend veel proeven gedaan met jullie cellen 

die hele nuttige informatie hebben opgeleverd voor het wetenschappelijk onderzoek in het algemeen 

en mijn promotieonderzoek in het bijzonder. 

Mama: Jij hebt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift door 

jouw onvoorwaardelijke steun en hulp in soms barre tijden. 

Papa en Atie: Dank voorde inspirerende gesprekken, het meedenken, relativeren en het bijspringen 

tijdens de roerige periode die achter ons ligt. 

Zus en broer, Karin en Jeroen, en natuurlijk ook Helmut en Truus. Jullie hebben ongeveer alles 

meebeleefd en me aldoor bijgestaan. 

Mijn vriendinnen: Bij jullie kon ik soms even heerlijk mijn gal spuien en alles weer op een rijtje 

zetten als ik het even niet zag zitten, dit is van groot belang voor een ploeterende AIO. 

En dan mijn kinderen. Nina en Koen. mijn grootste rijkdom, mijn schatten, het allerliefste dat ik heb 

(citaat uit "Droppie" geschreven door Anne Wilsdorf). Vooral Nina heeft me veel moeten missen. Ik 

hoop dat ik jullie, op basis van de ervaring die ik heb verworven, kan laten zien dat er veel te beleven 

en te bereiken is in deze wereld. 

Tot slot mijn man, Hans. Je hebt vooral enorm geholpen door me bij tijd en wijle weer terug op de 

aarde te zetten. 

En nu is het tijd \oor weer een nieuw avontuur 
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