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Dankwoord d 





Hett is klaar! 
Hoee onbevangen was het 'ja' op de vraag of ik mee wilde helpen 

mett het opereren op het chirurgisch laboratorium. 
Hett werd een marathon langs diermodellen en varkensstallen, vele nachten 
achterr compu en whiskeyfles, frustratie over de onwil van sommigen, 
prachtigee vakantiefoto's van verre congresreizen, stoeien met ELISA-
platenn en immunokieuringen, bewondering voor de belangstelling en het 
enthousiasmee van velen, het goochelen met werk-lab-thuis, nog meer 
nachten,, en een prachtig avontuur in Boston. 

Enn nu, op de finishlijn, wil ik een geweldig team van trainers, 
verzorgerss en supporters bedanken. Het feit dat het dankwoord meer wordt 
gelezenn dan welk hoofdstuk ook, doet recht aan julli e rol in dit alles. 

Mij nn liefste Sannie en weledelzeergeduldige vrouwe, zonder jou 
wass dit boekje veel eerder klaar geweest. Je humor, originaliteit en zin in 
hett leven hebben me echter gelukkig behouden voor een monomane fixatie 
opp lezen en gelezen worden. 'Wat kan er mij in godsnaam gebeuren Met 
eeneen vrouw zoals jij  aan m'n zij' (HdeB). 

Professorr van Gulik, beste Thomas, je bent mijn grote leermeester 
inn de wetenschap, en inspirerend voorbeeld van enthousiasme en 
volharding.. De afgelopen jaren waren het meer dan waard. Zeer geleerde 
Chamuleau,, beste Rob, het was werkelijk een eer om deel uit te mogen 
makenn van de Kunstlevergroep. Dank voor je vertrouwen in een 'domme 
chirurg'. . 

Professorenn Levi, Gouma, Slooff, Hesse, Borel Rinkes en Oude 
Elferink,, mijn grote dank voor uw bereidheid in de promotiecommissie 
plaatss te willen nemen. 

Professorr Toner, dear Mehmet, working with you at the Shriners' 
wass truly a great and wonderful experience. Your way of motivating and 
supervisingg your fellows is impressive; we'll keep in touch. Professor 
Tomkins,, what started with your short holiday in Amsterdam became a 
cruciall  year for me in Boston. Thanks for your warm welcome and 
continuingg support. 

Lievee Johanna en Daphne, dat de functie van paranymf meer kan 
inhoudenn dan alleen in een mooi jurkje achter de promovendus staan, 
hebbenn julli e bewezen. Niet alleen julli e steun rondom de promotie, maar 
voorall  die in de afgelopen jaren waren super (Roosje, jouw stoppen 
betekentbetekent wel dat ik niet meer kan bietsen...) Geweldig dat -en hoe!-jullie 
mijnn paramymfjes willen zijn. 
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Leoo Abrahamse en Irene Straatsburg, hulde aan mijn postdocs van 
hett eerste uur. Een studie starten betekent vooral problemen oplossen, en 
datt ging vele malen makkelijker met julli e hulp. Dokter Bob, 'wir haben es 
geschafft!',, je was ook een goed bereikbare helpdesk. MP, zet 'm op, 26/3 
enn in opleiding. I.V.O., de '7 habits' zitten in m'n hoofd en hangen aan de 
muur,, ik ben nog steeds niet afgekickt van Beantown. 

Dankk aan de onbezoldigde nachtploeg van BEX-23, met name 
Michaell  Kortleve, Gary Pigot, Erik von Mijenfeldt en Michiel Coppens. 
Kittyy en Andrea, met julli e hulp kon mijn dubbelleven op lab en kliniek 
standhouden.. Robin, Henk, Goos, Marloes en John: wat waren het 
monsterss van experimenten!, maar ook gezellig zo af en toe. Anne Bosma, 
Coraa de Bruijn: dank voor het meeturen en meemeten. 

Jason,, 1 guess you weren't too happy with a re search-fel low who 
hadd never been close to a pipettor or petri dish. No explosions though, so it 
wentt better than expected. I appreciate the friendship between our families. 
Samee to you Matt; hope to see you down under, 'mate'. KC, it was a 
pleasuree to have you as my successor at the SBI. John Jr, I hope a 
flourishingg HTS business will compensate for all the time you spent with 
me,, trying to fix the hepatocyte/cryo. Take care, all of you. 

L.. Koopman, H. Rakhorst, D. Dolmans et al. Het was mooi! 
Sinterklaaspartijtjes,, de foute humor en het helpen opruimen van het 
kaasbuffett (al op?) hield ons Hollanderschap in den Vreemde hoog. 

Nicoo Out, niet perse verwacht maar toch gekregen: je pro-actieve 
steunn en hulp met name bij het regelen van het jaar Boston. Wordt erg 
gewaardeerd.. Mijn geweldige collega's in het Onze Lieve!: assistenten-
kameraadschapp en de low-tech dagelijkse praktijk van corpora aliena en 
prikgaatjess waren zo energie gevend dat ernaast promoveren vrij soepel 
ging.. Gedeelde heimwee is halve heimwee. 

Maa (tegen mijn geloof in, ik hoop dat je ergens meekijkt) en Pa 
(trotss voor twee, fantastisch): julli e warme nest met onvoorwaardelijke 
liefde,, interesse en steun is de conditio sine qua non geweest voor mijn 
levensgelukk nu. Mennie, Frouk, Niek en Dikkie, +, : julli e nerdy broertje 
heeftt z'n boekske af. Verheug me op julli e komst naar Sydney. Gaan we 
mooiee dingen doen, mijn laptop blijf t thuis. 

Tott slot, mijn pure en volstrekt onwetende kinderen. Jullie zijn de 
dee ultieme relativering van Het Academisch Belang en verdienen een vader 
mett aandacht. Na het schrijven zal ik nog meer voorlezen (Odin: we maken 
err een superverjaardag van, vandaag) 
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