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168 Dankwoord; Appendix 

afgekregen. Professor Heymans, ik heb uw opbouwende kritiek zeer gewaardeerd. 

Ook wil ik natuurlijk Jan Taminiau en Jack Groot bedanken dat zij als co-promotor 

hebben willen optreden. Verder verdienen Mineke Kooistra en Joan Slager een pluim 

voor hun administratieve werk. Ook wil ik de dierverzorgers, de instrumentmakers en 

de medewerkers van de electronicawerkplaatsen van zowel het AMC als de 

Biologiefaculteit bedanken voor hun ondersteuning. 

Ik wil hier in het bijzonder nog de patiënten en de ouders van de patientjes noemen, 

die biopsiemateriaal hebben afgestaan of daarvoor toestemming hebben gegeven, vaak 

onder moeilijke omstandigheden. Ik ben ze daar erg dankbaar voor. 

Tenslotte wil ik mijn broers en zusters plus aanhang bedanken voor het vertrouwen dat 

zij altijd in mij gesteld hebben en dat ik meer dan eens op de proef gesteld heb. Al 

mijn vrienden (m/v) wil ik hier bedanken voor het feit dat ze mijn monomane 

monologen over dit onderzoek doorstaan hebben. Chapeau! Speciaal wil ik hier nog 

noemen het P-Team: Madeleine Mes, Jasper Tjallingii, Fred Hetsen en Auke Bijlsma, 

die mijn steun en toeverlaat zijn geweest voor het oplossen van de de organisatorische, 

converteerbare en onconverteerbare problemen die met het gereedmaken van dit boek 

gepaard gingen. 

APPENDIX 

Mijn verontschuldigingen aan de proefdieren. 


