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Dankwoord 

Deze pagina van mijn proefschrift is gewijd aan allen die hebben bijgedragen 
aan de totstandkoming ervan. Het is onmogenlijk om al diegenen waaraan ik in dit 
opzicht dank ben verschuldigd, hier persoonlijk te noemen maar een aantal van hen 
wil ik in het bijzonder bedanken. 

Geachte Prof. Büller, beste Hans, jij was vanaf de allereerste dag mijn leraar. 
Ik heb zowel door, als tussen jouw regels door, zo'n beetje alles van je geleerd wat 
echt belangrijk voor een onderzoeker is. Je hebt me ook laten zien hoe goed onderzoek 
met plezier gepaard kan gaan. Ik heb grote bewondering voor je betrokkenheid, je 
geduld - dat ik persoonlijk heb getest - en je persoonlijke belangstelling voor 'ons' 
onderzoek. Ik ben er trots op dat ik nu een proefschrift mag afleveren dat onder andere 
voor een belangrijk deel tot stand kwam aan de hand van patiënten weefsel, iets waar 
niet iedere bioloog zomaar "bij kan komen'. Jouw aandeel in mijn onderzoek was 
zowel praktisch, financieel, theoretisch, persoonlijk, inhoudelijk en aanhoudend, 
kortom onmisbaar! Ik ben je voor al je werk zeer erkentelijk. Tevens wil ik Anneke 
Johnson-Hoekzema hartelijk bedanken voor het zeer accurate secretariële werk. Door 
jou inbreng werkte de communicatie met Hans ook op grote afstand. 

Geachte Prof. Heymans, beste Hugo, Jij kwam en ik ging. Daar leek het 
tenminste op. Desondanks heb jij een hele grote bijdrage geleverd aan mijn laatste drie 
gepubliceerde artikelen en daardoor aan een erg belangrijk deel van mijn proefschrift. 
Ik denk met veel plezier terug aan onze ontmoetingen in het AMC in jouw 'room with 
a view', onder andere de jouwe. Wat ik bij jou leerde, probeerde ik zo goed als mijn 
vluchtige aantekeningen het toelieten, in mijn manuscripten te verwerken. Ik ben je 
zeer dankbaar voor al het ongeloofelijk snelle nakijkwerk en de bijbehorende 
aanmoediging om toch vooral snel een 'datum te prikken'. Tenslotte dank ik je voor je 
enthousiasme waarmee je me aamoedigde tot deze afronding. Heel veel dank ben ik 
ook verschuldigd aan Liesbeth Osterop. Jij wist altijd exact wie er op welk moment 
van het 'proces' wat moetst doen, en wat de stand van zaken was. Dank voor de 
adequate emails en immer juist geplande afspraken met Hugo! Christel Evertsen, ik 
dank je voor de uren dat je samen met mij grafieken en dia's maakte voor alle 
presentaties. Het kwam altijd aan op het laatste moment, en het kwam altijd goed! 

Dr Dekker, beste Jan, bijna niemand weet hoe wij samenwerkten. Tot de 
allerbeste momenten reken ik onze constructie werkzaamheden in het Boston Museum 
of Science, onze treinreis naar Hannover, onze tocht langs de dierentuinen en aquaria 
van de VS maar ook die paar duizend lunches samen. Het 'echte' werk bestond uit 
dagen lezen en discussieren, weken proeven doen, maanden staren door de 
microscoop, onafwendbaar gevolgd door jaren schrijven en verbeteren. In een aantal 
opzichten was ik bijna een kloon van jou geworden, maar gelukkig raakten we 'slechts' 
persoonlijk bevriend. Sandra Einerhand, jij was vaak degene die met oplossingen voor 
problemen kwam. Jij had alle moleculair biologische technieken onder de knie en kon 
me ook steeds helpen met de Apple. Dank voor al je hulp en entousiasme! Edmond 
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Rings, jij hebt me alles laten zien, alles uitgelegd, alles voorgedaan, en mijn onderzoek 
met interesse gevolgd toen je zelf reeds lang heel druk was in de kliniek. Ik bewonder 
de wijze waarop je velen stimuleert om zo ver te komen. Ik weet datje binnenkort in 
Philadelphia gaat wonen om je verder in het onderzoek te storten. Ik ben erg 
nieuwsgierig wat je gaat ontdekken, het zal allicht mooi zijn. Ik wens je heel veel 
succes en ben dankbaar dat we in het AMC een tijd mochten samenwerken. Kristien 
Tytgat, lieve Kristien, naast het delen van dezelfde kamer in het AMC, hebben we ook 
buiten werktijd veel samen gedaan. Ik bewaar fantastische herinneringen aan jouw 
oud-en-meuw vieringen, de keren dat we muziek beluisterden met Bert en David, dat 
we gingen schaatsen als het ijs op z'n best was, wellicht meer dan tweehonderdvijftig 
maal drie ronjes hardlopen in het Vondelpark (equivalent aan circa 500mm neerslag 
en 250 liter chocolademelk, per persoon), rennen op de ochtend van jouw promotie 
etcetera. Ik bewaar dierbare herinneringen aan al die momenten, waarvoor dank. Pieter 
Bijlsma, met plezier denk ik terug aan onze theoretische verhandelingen om de 
resultaten van je proeven met betrekking tot de porie-grootte van de tight-junctions te 
kunnen verklaren. Ik wens je veel succes met het schrijven van je eigen proefschrift en 
het verder ontwikkelen van je onderzoek. Ik dank in het bijzonder de studenten Diana 
Neele, Ronald Al, Gajja Salomons, Carlijn Voermans, en Maykel Stulp die allen voor 
kortere of langere tijd aan mijn onderzoek meewerkten. Behalve lichter, maakten jullie 
mijn werk bovendien leuker en succesvoller. 

De rest van 'het lab' en het AMC was voor al het overige onmisbaar! Ik noem 
o.a. Carin, Rob, Ruud, Helen M, Helen K, Nico, Hennie, Linda, Truus, Marianne, 
Marcel, Rutger, Fredoen, Carelle, Frank O, Nicole S, Jan-Johan, Floris-Jan, Esmée, 
Roos, David, Bert, Carrie, Sacha, en ook Jannie Maathuis voor protocollen en 
gastvrijheid. Mooie tijden heb ik beleefd tijdens de AIO-'klaagavonden', mijn dank 
daarvoor gaat uit naar het gehele cohort (geheim)! Verder dank ik de AMC BigBand 
met Janto Surachno, en de vele, vele anderen in het AMC  

Ik richt hier het woord aan mijn Paranimfen Diana Neele en Jan-Willem van 
Klinken die mij erg veel werk uit handen hebben genomen bij het organiseren van 
mijn promotie. Beste Jan-Willem, bedankt voor de zeer gedetailleerde informatie en 
vooral adviezen met betrekking tot het produceren van mijn boekje. Je 'dwong' mij 
soms verstandig te zijn, waarvoor dank. Ik wens jou veel plezier en succes met je 
opleiding tot kinderarts! Lieve Diana, ik ervaar het als voorrecht jou tot paranimf te 
hebben. In de loop van de tijd zijn we hele goede vrienden geworden. Met jou aan het 
stuur, weet ik, kan er niets mis gaan. Jij was al met bands en zalen aan de gang toen ik 
de drukker nog moest gaan bellen... Mijn tweelingzus, Karin dank ik voor het 
professioneel 'namaken' van alle lijnfiguren omdat mijn lijnen te 'dun' bleken voor een 
adequate verkleining. En tenslotte, lieve Donjah, heel veel dank voor je aandacht, 
interesse, het schier eindeloze nakijkwerk, liefde, geduld en aanmoediging tijdens alle 
uren van het afgelopen jaar! We beleefden de temperatuur en werkdruk van een 
tropenjaar in Atlanta. 




