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Hierbijj  wil ik graag mijn dank uitspreken aan de mensen die hebben bijgedragen bij her 

tott stand komen van dit proefschrift. 

Bestee Maurice, bedankt voor je dagelijkse begeleiding, voor de vrijheid die je hebt 

gegevenn voor het uitvoeren van experimenten, voor de leuke gezamenlijke buitenlandse 

congresbezoekjes,, de wetenschappelijke discussies en vuur de enorme hulp bij het 

schrijvenn van mijn proefschrift. 

Bestee Antoon, bedankt voor het enorme enthousiasme, voor de altijd openstaande 

deur,, voor de gelegenheid vertrouwen te krijgen in mijn eigen resultaten (ook al duurde 

datt soms even) en voor de schijnbaar simpele maar zeer verhelderende inzichten. 

Prof.. Dr A. Becker, Prof. dr B.A.J.M. de Mol, Prof. dr A.C Gittenberger-de 

Groot,, Prof. dr W.H. Lamers, and dr A. Wessels wil ik graag bedanken voor hun 

bereidheidd zitting te nemen in de promotiecommissie. 1 am very gratetul to dr R.G. Kelly 

forr his willingness to take part in the thesis committee. 

MYY Charleston colleagues. Beste Andv, bedankt voor de gelegenheid om een half 

jaarr in Wessels' lab te kunnen werken, voor de hulp tijdens het opstarten in de eerste paar 

weken,, voor de vele etentjes en de boottrips. Het was zeer (Mount) Pleasant!!!! Dear Jose, 

II  reallv enjoyed having YOU as mv room- and labmate. Thanks for the good times! Dear 

Aimee,, thanks for all the help you gave me with my experiments and for the nice talks 

andd lunches. 

All  mijn andere (ex)collega's, waarvan als eerst natuurlijk mijn mede (ex)-aios: Petra 

(medee oprichtster van het Stilte Centrum K2-255), Arnoud (fitness maatje en paranimf), 

Alexx P. (fitness maatje), Willem (mcde-Straphanger), Fredenk (helemaal niet slecht voor 

eenn MD), Arjan (cavia-freak), Chris (de bierman), Alex S (de extra dimensie) en Laurens 

(uitt de oude doos), Semir voor de mooie in sit u's, Sabina voor alle mooi immuno's, Anita, 

Saskia,, Danielle, Tamara (23?), Corrie, Marry, Piet, Aho, Leander, Heidi en Peter. Jaco 

voorr alle geduldige hulp als ik weer eens ruzie met de computer had, jan voor de 

statistischh adviezen, Pamela voor het invoeren van alle rets ("dit zijn echt de laatste..."). 

Ceess en Lara voor al de pdfjes, ritjes en printjes. Carol, André, Cars, Susannc, Vincent 

(thee look alike), Ronald, Roelof Jan, Paul, Marian, Frits, Cisca, Kees, Rijk, Peter D, Rocio, 

John,, Wouter en Atze. All e building S collega's: Vesna (May the force be with you), Karin 

(Nogg een liedje!!!!), Onard en Maarten, Roben, Youji, Rtsuko, Mona, Wil , Jacqueline, 

Theoo en Wout. Dan wil ik natuurlijk ook de dierverzorgers van het GD1A bedanken. 

Naastt mijn collega's wil ik mijn familie, vrienden en kennissen bedanken voor hun 

geduld,, vertrouwen en vriendschap. Vooral het laatste jaar is er weinig ruimte geweest 

voorr sociale bezigheden. 

Ass last, Marianna, besides a ven- nice colleague you became my partner in life. 

Thankk you so much for your strength, faith, patience and love! Ti amo!! 
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