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Nawoord 



Na afronding van het proefschrift stel ik er prijs op mijn oprechte dank te betuigen 

aan allen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de totstandkoming ervan. 

Allereerst gaat mijn waardering en dank uit naar mijn hooggeschatte promotor Prof. 

Dr P.A. van Zwieten. Als 57s16 promovendus heb ik het een voorrecht gevonden op de 

afdeling Farmacotherapie werkzaam te mogen zijn. Niet alleen heb ik me onder zijn 

begeleiding het wetenschappelijk onderzoek eigen kunnen maken, tevens is mij ge

leerd dit op een correcte wijze in woord en geschrift uit te dragen. Ik ben dan ook 

vereerd dat ik onder zijn begeleiding de academische studie op de enige juiste wijze 

binnenkort kan voltooien. 

Evenveel dank ben ik verschuldigd aan mijn co-promotor, Dr M Pfaffendorf. Ik ben 

hem dankbaar voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld voor het doen van dit 

onderzoek. Bijzonder gewaardeerd heb ik zijn kritische en stimulerende begeleiding, 

maar vooral ook voor de richting die hij in belangrijke mate aan dit onderzoek ge

geven heeft. Bewondering heb ik voor zijn grote kennis van de algemene en speciale 

farmacologie. 

I would like to thank Prof. Dr A.E. Becker, Prof. Dr J.G.R. De Mey, Prof. Dr 

M.J.H.M. Jacobs, Prof. Dr K. Mohr, and Prof. Dr C.A. Visser, for their willingness to 

participate in the promotiecommissie. I am very grateful for their critical review of the 

manuscript, for their additional comments, and for their presence during the cere

mony. 

Dr A.C. van der Wall en Prof. Dr A.E. Becker dank ik voor hun belangrijke en on

misbare aandeel in het morfologische deel van het onderzoek, dat verricht is op hun 

afdeling. Dr. A.C. van der Wall wil ik tevens danken voor zijn deskundige en 

plezierige begeleiding dat geresulteerd heeft in een gezamenlijke publikatie. Verder 

dank ik Dr C.M. van der Loos en J.P.H.M. Ploegmakers voor de inwijding in de his

tologie en immunocytochemie, P. Teelink voor zijn ondersteuning bij de morfometrie, 

en W.P. Meun voor de fotografie. 

Prof. Dr J.G.R. De Mey en G.M.R. Janssen ben ik zeer erkentelijk voor hun bijdrage 

aan dit proefschrift. Prof. Dr J.G.R. De Mey ben ik dankbaar voor het belangeloos 

delen van zijn onderzoeksresultaten, die een belangrijk deel uitmaken van de 

gezamenlijke publikatie. Tevens heb ik zijn interesse in het onderzoek en waardevolle 

aanwijzingen bijzonder gewaardeerd. 

Mijn collegae van de afdeling Farmacotherapie wil ik danken voor hun bijdrage aan 

dit proefschrift. Mevrouw M-J. Mathy ben ik zeer erkentelijk voor haar onmisbare 

hulp en kritische belangstelling. Haar vele nuttige en belangrijke aanwijzingen hebben 

de richting van het onderzoek mede bepaald. HD. Batink ben ik bijzonder dankbaar 

voor zijn belangrijke bijdrage. Onmisbaar zijn de radioligand-binding studies die on

der zijn begeleiding zijn uitgevoerd. Tevens ben ik hem dankbaar voor de introductie 

in de biochemische analyse, wat geresulteerd heeft in enkele waardevolle bepalingen. 
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Zonder de attente opmerkzaamheid van Dr KL. Kam had dit proefschrift het daglicht 

niet gezien. Zij heeft gezorgd voor mijn allereerste introductie op de afdeling Farma

cotherapie. Dr E.A. Dubois was ook onmisbaar, want door hem ben ik inderdaad in 

staat geweest neointimavorming op te wekken in de Arteria carotis van de rat. Dr 

O.H.M. Beenen, Dr B.C.G. Hüsken en Dr J. Zwaveling ben ik zeer erkentelijk voor de 

theoretische en praktische uitleg van de draad-myograaf methodiek en voor alle an

dere (niet-)farmacologisch-wetenschappelijke adviezen. I would like to thank Dr Q. 

Li and Dr J. Zhang for their friendship and for giving me and my wife the honour of 

participating in their respective "promotie"-ceremonies. Drs R. van der Lee en Dr J. 

Baan ben ik bijzonder dankbaar voor de vriendschap zowel binnen als buiten de 

AMC-muren. Drs M. Rinia-Feenstra, Drs P. Tjin Wong Joe, Drs J. Balt, en Drs. C. 

Sand dank ik voor hun collegialiteit. Succes met jullie promotie-onderzoek! 

Mevrouw E. Zeeman wil ik danken voor haar steun en vriendschap. Met genoegen 

denk ik terug aan onze samenwerking tijdens de organisatie van het 2nd Symposium 

on Drug Research. Verder ben ik je dankbaar voor al je hulp en voor alle gezelligheid. 

Ditzelfde geldt ook voor Dr TA. Bruning, die ik wil danken voor zijn oprechte be

langstelling in het onderzoek, maar vooral ook voor de vriendschap. Ik ben blij dat 

ook onze samenwerking voor voornoemd symposium zich heeft voortgezet in een 

goede vriendschap. 

Buiten de afdeling Farmacotherapie hebben anderen ook een onmisbare bijdrage ge

leverd aan het onderzoek. De medewerkers van het GDIA ben ik dankbaar voor hun 

zorg van de proefdieren. Met name wil ik A. van der Wardt danken voor zijn assis

tentie tijdens de vele operaties en de gezelligheid daarbuiten, C. Kuiken en B. van Urk 

voor hun niet-aflatende zorg voor de proefdieren en hulp bij de experimenten, en C. 

Brandsma voor het verzorgen van de logistiek waardoor dit alles mogelijk was. 

P.A. Lowie en J.J. Nunumete ben ik dankbaar voor alle fotografie. Hun werk en inzet 

heeft mede bijgedragen aan het op correcte wijze presenteren van de onderzoeksre

sultaten. J.J. Nunumete wil ik daarnaast danken voor zijn hulp en originaliteit voor het 

ontwerpen van de omslag van dit proefschrift. 

Daarnaast ben ik BA. van Gijzel (Glasinstrumentenmakerij) en P.H. Swart (Elec-

tronica) veel dank verschuldigd voor de onmisbare uitgebrande platina-draadjes (d = 

200 urn!) en voor de optimale meetapparatuur. 

Mevrouw M. Pijnenborg-Verouden en dhr. P.J. Kleppe (Administratie) ben ik veel 

dank verschuldigd voor hun administratieve ondersteuning. 

Rest mij mijn broer Mark en mijn vriend Stephan Peters te danken voor hun bereid

heid als paranymf op te treden. Het is een enorme geruststelling alvast te weten dat de 

defensie met 'soul mates' gevoerd wordt. Dank voor al jullie hulp en ondersteuning 
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voor, tijdens en na het promotieonderzoek. Hiervoor wil ik uiteraard ook jullie part

ners, Majanka en Sharon, danken. 

Verder wil ik mijn zussen, Jacqueline en Mariëlle, en mijn zwagers, Guido en Martin, 

danken voor hun altijd-aanwezige belangstelling, ondersteuning en vriendschap. 

Mamma en Pappa wil ik danken voor hun onvoorwaardelijke liefde en betrokkenheid 

zonder welke dit alles niet mogelijk zou zijn geweest. Voor het verrichten van het 

promotie-onderzoek is dit familienest van onschatbare waarde geweest. 

Tevens wil ik mijn schoonzus Patricia en zwager Marius, als ook mijn schoonmoeder, 

mevrouw Th.H.M. van Herpen, en Oom Fons en Oom Bert danken voor hun oprechte 

belangstelling en enthousiasme. 

Alle overige familieleden, vrienden en vriendinnen ben ik bijzonder erkentelijk voor 

hun betrokkenheid en interesse bij het onderzoek. 

Thea, liefste, ik dank je voor al je belangstelling, ondersteuning, en opofferingen. Dit 

proefschrift is uiteindelijk jouw verdienste. Nu ga ik werken aan jouw proefschrift! 

Amsterdam, februari 1999 
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