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1 Nawoord 

Graag wil ik allen danken die een bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van dit 
proefschrift. Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn 
hooggeschatte promotor Prof. Dr P.A. van Zwieten 
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eigen (lees biochemisch) karakter te geven. 
Evenveel dank ben ik verschuldigd aan mijn co-
promotores Dr M. Pfaffendorf en Prof. Dr M.C. 
Michel. Beste Martin, bedankt voor je 
belangstelling, hulp en het "brain-stormen" aan het 
"einde" van de dag (alhoewel het na een aantal 
blikjes wel erg fictief werd). Dear Martin, I would 
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Prof. Dr K.I. Lie, Prof. Dr H. Pannekoek en 
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deelname aan de promotiecommissie. Mijn (ex)-
collegae van de afdeling Farmacotherapie, Jan 
Baan, Lilian Beenen, Eric Dubois, Gitta Hüsken, 
Robin van der Lee, Qun Li, Myra Rinia-Feenstra, 

Pearl Tjin Wong Joe, Jie Zang, Elly Zeeman en 
Juliette Zwaveling, wil ik danken voor hun 
collegialiteit binnen en buiten het lab. Met name 
Marie-Jeanne Mathy en Harry Batink ben ik veel 
dank verschuldigd. Marie-Jeanne, jij voerde 
experimenten sneller uit dan dat ik de data kon 
verwerken, jouw inzet heeft me handen vol met 
werk bespaard. Harry, bedankt dat je altijd weer 
bereid was een nieuwe assay toe te passen (en dat 
ook nog eens vaak te herhalen). Erg belangrijk voor 
het onderzoek waren ook het GDIA, de afdelingen 
Fotografie en Electronica, de glasblazerij, de 
technische dienst en administratie (Rita en dhr. 
Kleppe). Graag wil ik dan ook alle medewerkers 
hiervan bedanken. 
Frank Heijenbrok en Leon Hiep wil ik danken voor 
het "paranymfen" en Thea, Simone en Gitta 
natuurlijk ook bedankt voor jullie steun. Beste 
Frank, niet alleen als collega en paranymf, maar ook 
als vriend en vaste "roommate" was je bijdrage aan 
het proefschrift zeer waardevol. Last but not least, 
het thuisfront waarop ik altijd heb kunnen rekenen in 
betere en slechtere tijden; mijn ouders, broers, 
vrienden en natuurlijk Sharon. 




