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artikelen wist te corrigeren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit proefschrift. Ik dank jou en Stijn voor jullie betrokkenheid tijdens mijn verblijf 
in Baltimore. 

Prof.dr H. Obertop en Prof.dr DJ. Gouma, U beiden ben ik zeer erkentelijk voor de 
mogelijkheden die U mij heeft geboden voor het verrichten van dit wetenschappelijk 
werk tijdens mijn opleiding. Tevens wil ik U hartelijk danken voor de opleiding die ik in 
het AMC genoten heb. 
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