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Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord d 

Iedereenn die op welke wijze dan ook, in grote dan wel geringe mate, aan dit proefschrift heeft 

bijgedragen,, wil ik hierbij bedanken. Bij een aantal van hen wil ik even stilstaan. 

Allereerstt mijn zeer gewaardeerde promotores Prof. Dr. P.A. van Zwieten en Prof. Dr. M. 

Pfaffendorf. . 

Professorr van Zwieten, ik ben u zeer erkentelijk voor de gelegenheid die u mij heeft geboden om 

ditt onderzoek te verrichten. Uw pragmatische zienswijze dat farmacologisch, wetenschappelijk 

onderzoekk in dienst staat van de kliniek wil ik graag onderstrepen en kan ik zeer waarderen. U 

heeftt mij geleerd te schrijven en te presenteren in een wetenschappelijk context, daarvoor veel 

dank. . 

Bestee Martin, ondanks een lastig begin heb jij steeds volgehouden dat we de juiste weg waren 

ingeslagen.. Ik wil je graag danken voor je wetenschappelijke ideeën, welke ten grondslag liggen 

aann het huidige manuscript. De manier waarop jij met de wetenschap bezig houdt vind ik 

bewonderenswaardig. . 

Prof.. C). E. Brodde, Prof. L. Eijsman, Prof. M. C. Michel, Prof. A. Sturk en Prof. F. C. Visser ben 

ikk zeer erkentelijk voor het zitting nemen in de commissie en de beoordeling van mijn 

manuscript. . 

Mij nn (ex) collegae van het lab, Myra, Robin, Jippe, Carsten, Jörn, Annemieke, Stephan, Astrid, 

Arthur,, Maikel, Martin, Martina, Mieke, ]an, Theunis, FJlv, Rita en Berna wil ik bedanken voor 

hunn hulp, gezelligheid en bijdrage. 

Marie-Jeanne,, ik herinner me enkele van je eerste woorden toen ik je ontmoette 'jou lukt het 

wel'' ... en inderdaad, je had gelijk, jouw hulp, enthousiasme, nauwkeurigheid en kritiek waren 

echterr onontbeerlijk. Ik heb veel van je geleerd. Veel dank daarvoor. 

Jippe,, 'Balti Balti', wat moet ik zeggen. Ik bewonder je zeer. Jouw drive en integriteit zijn voor mij 

eenn voorbeeld. Daarnaast kies jij , net als ik, je eigen (vaak de moeilijkste) weg en doet daarbij geen 

concessies.. Ik hoop een vriend voor het leven. 
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Carsten,, mijn collega apotheker, wij moesten de farmacie hooghouden ... en dat hebben we 

gedaann met verve. Jouw enthousiasme en kennis zijn voor mij een inspiratie. Ik hoop dat, nu je in 

Duitslandd zit, ik nog vaak van je aanwezigheid mag genieten. 

Jörn,, jou zie ik als geweten van ons lab. Voor de nuance moet ik bij jou zijn. Ik wil je bedanken 

voorr het luisterende oor en de didactische vaardigheid die je in mijn ogen bezit. Longziekten zal 

ikk echter niet kiezen, maar ik hoop dat je me zult blijven 'triggeren'. 

Annemieke,, onze industrieel, wij zijn toch eigenlijk de laatste twee fort-bewaarders van het oude 

lab.. Ik wil je bedanken voor de uiterst aangename uurtjes in de zon deze laatste periode. Je keuze 

quaa mannen is vooruitgegaan! 

Robin,, kerel, jouw doorzett ingsvermogen en positivisme zijn bewonderenswaardig. 

Marcel,, bedank voor de discussies tijdens onze vele ochtendritjes samen. Charly Belterman wil ik 

dankenn voor het zo kundig aanleveren van de hartfaalpreparaten. Corianne de Borgie wil ik 

dankenn voor de statistische ondersteuning. 

Gerard,, 'Geer', en Jarl, 'Buddy', paranimfen, wees gerust, ik verwacht weinig van julli e tijdens de 

verdediging.. Goede vrienden zijn spaarzaam. 

Lil ,, lieve Lil , bedankt voor je eeuwige geduld met me en je liefde. Ik hou van je. 

Papp en Mam, ik ben julli e dankbaar voor de omstandigheid waarin julli e mij hebben groot-

gebracht.. Jullie onvoorwaardelijke steun en geloof in mij is belangrijk voor me. 

Bas,, 'Mr Brother' 'Mr Brüderchen', ik kan me geen betere tweelingbroer wensen. Mij n 

bewonderingg heb je, ondanks je 'phoney accent'. 
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