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Dankwoord 

DANKWOORD 

Het doen van promotieonderzoek en het schrijven van "het boekje" doe je uiteraard niet 
alleen, velen dragen daar hun steentje aan bij. Een dankwoord mag, mijns inziens dan ook niet 
ontbreken aan "het boekje". Bovendien is het dankwoord samen met de stellingen 
vermoedelijk het meest gelezen gedeelte van een proefschrift, daar beide voor de meeste 
lezers vaak begrijpelijker zijn dan de rest van de inhoud. 

Als eerste zou ik mijn co-promotoren Ellen en Winald willen bedanken voor hun 
begeleiding. Ellen, jij hebt er voor gezorgd dat ik deze baan kreeg. Al tijdens mijn sollicitatie 
gesprek voor de AIO-plek waar Hans M. uiteindelijk op terechtgekomen is, kondigde je aan 
dat jij ook nog een heel interessant project in de aanbieding had. En inderdaad interessant 
genoeg om er vier jaar met heel veel plezier, en soms wat wanhoop aan te werken. Bedankt 
voor alles, de werkbesprekingen, al het nakijkwerk, de stimulans, en het nachtelijke emailen. 

Winald, ook jij bedankt voor al je ideeën tijdens de wekelijkse werkbesprekingen. Ik heb 
vooral het laatste jaar veel gehad aan jouw structurele manier van denken, het denken in 
figuren. Ook mijn beide promotoren Albert en Dirk wil ik bedanken voor hun bijdrage aan dit 
onderzoek. En Albert, ik ben er steeds meer van overtuigd dat je het tijdens mijn sollicitatie 
gesprek bij het juiste eind wat betreft de endotheelcellen en de bepalende invloed van hun 
directe omgeving, maar we moesten het wel eerst onderzoeken. 

Mijn twee paranimfen Carlijn en Claudia. Carlijn, de versterking van het homing-team, 
samen naar Cannes, het galadiner, eten met prof. Palson, het kweekhok, de hockeystanden op 
teletekst, ons stuk samen, het toilet, twijfel, hoop, bedankt! Claudia, jij was mijn 
werkbespreking maatje totdat Sonja en Carlijn kwamen, waarna we werden verdeeld in 
homing en Teepo. Gelukkig bleef je wel m'n labtafel-buurvrouw, zodat de troep op mijn 
labtafel tenminste niet al te veel opviel. Sonja, van studiemaatjes tot collega's. In het zelfde 
schuitje gezeten, vormden we samen met Claudia en Carlijn een hechte eenheid. Bedankt voor 
de afgelopen negen gezellige jaren. 

Mijn laatste twee stagiares, Debbie en Claudia R.. Bedankt voor jullie enthousiasme en 
inzet, ik heb veel aan jullie gehad. Ik ben blij dat jullie allebei op een goede plek terecht zijn 
gekomen. 

De collega's van de afdeling IH-E. McMudman, Piet en zijn staarten, jammer dat je 
halverwege vertrok naar AIZ. Altijd bereid tot een therapeutisch gesprek in het kweekhok. Ik 
beloof je dat ik nooit meer een vector gebruik waar ik eigenlijk helemaal niets van afweet. 
Esther, je droom was adhesie werk en we hadden vast een goed koppel kunnen vormen. 
Helaas ging het samenwerken niet door, maar je hebt nu wel je adhesie-baan, succes ermee. 
Astrid, samen naar the States, leuk congres en nog veel leukere vakantie. Mulleman, bij jou 
kan je altijd terecht, bedankt voor al die keren dat je me kon helpen. Robert, wanhoop niet, 
wanhoop nooit, de Dijk was te gek. Misschien kunnen we nog eens de teksten gaan oefenen. 
JP, het mountainbiken hou je tegoed. Jij en uiteraard Rob bedankt voor alle sportpraatjes. De 
anderen van "onze" diagnostiek, Tinie, Carla, Marriette, Marisa bedankt voor alle dingen die 
ik van jullie kwam "lenen". Herma, bedankt voor de gezellige taxi-ritjes in het laatste half 
jaar. 

Omdat ik niet iedereen persoonlijk kan noemen wil ik alle (overige) directe collega's 
bedanken voor alle interesse, steun, hulp etc, etc. die jullie mij de afgelopen vijfjaar hebben 
gegeven. Het feit dat het boekje er nu ligt komt mede door jullie, omdat jullie me op de been 
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_Dankwoord 

hielden als ik het niet meer zag zitten, me op vakantie stuurden als dat nodig was, me lieten 
uitrazen als het weer eens fout ging, me die wijze raad gaven als er een proef niet wilde 
lukken, en m'n gefluit en het geteut-in-mezelf al die jaren hebben aanvaard. 

Alle anderen die ik hier niet met naam en toenaam heb genoemd, maar die wel hebben 
bijgedragen aan mijn onderzoek en het tot stand brengen van dit boekje: BEDANKT. 

Natuurlijk wil ik ook mijn ouders bedanken voor de kans die zij mij gegeven hebben te 
worden wie ik nu ben. Samen met mijn broers en schoonfamilie zijn zij de afgelopen jaren een 
grote steun geweest. Tenslotte wil ik Jan bedanken voor al zijn steun, geduld en het 
onderdrukken van zijn onlustgevoelens als hij "mijn" hok, bezaaid met een grote chaos van 
wetenschappelijke artikelen, eerste en latere versies van te publiceren manuscripten, 
hoofdstukken van dit boekje, woordenboeken, proefschriften van anderen, CD's 
vitaminepillen, flessen sinas, lege zakjes chocotoffs, en nog wat andere zaken, moest betreden, 
omdat de was nu eenmaal ook opgehangen moest worden. 

BEDANKT!!!!!! 

Pauline 

158 


