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Dee afgelopen jaren heb ik, zowel op de UvA en de VU, met plezier kunnen werken aan 
hett onderzoek zoals het in de voorgaande hoofdstukken beschreven staat. De drie personen 
aann wie ik wel de meeste dank verschuldigd ben zijn, niet verwonderlijk, mijn promotores 
Fernandoo Lopes da Silva en Menno Witter en mijn co-promotor Theo van Haeften. Zij gaven 
mee de ruimte om de experimenten en analyses te doen die ik wilde doen en ze gaven me de 
adviezenn en stimulans om verder te gaan. 

Fernando,, de overleggen die wij voerden waren altijd inspirerend en animerend, maar 
ookk een les in kritische analyse van de data. Naarmate de deadline van de promotie naderde 
(enn ook nadat verscheidene deadlines verstreken waren), hadden we vaker overleg en we 
hebbenn meerdere malen geconcludeerd dat we beide zeer kritisch zijn, af en toe een beetje 
halsstarrigg (is niet zelfs een keer het woord neurotisch gevallen'?), maar altijd op zoek naar de 
juistee antwoorden, de beste oplossingen en meer manieren om het meeste uit de data te halen. 
Bedanktt voor de zeer leerzame momenten en de plezierige samenwerking. 

Theo,, de wijze waarop je mij in de eerste twee jaar van mijn promotie hebt ingewijd in 
dee wereld van de entorhinale cortex en hebt geholpen bij de eerste serie van 
elektrofysiologischee experimenten, heb ik zeer gewaardeerd. Jammer genoeg konden we de 
samenwerkingg niet tot het eind voortzetten, maar ik heb het erg op prijs gesteld datje wel tot 
hett laatste moment betrokken wilde blijven bij het onderzoek en mijn manuscripten hebt 
willenn becommentariëren. 

Menno,, ik wil jou voornamelijk bedanken voor het anatomische deel van mijn 
proefschrift.. De tijd die je hebt gestoken in de afronding van hoofdstuk 2, het lezen en 
verbeterenn van de andere manuscripten en de karakterisering van de met neurobiotine 
gelabeldee cellen in de entorhinale cortex. Maar ook bedankt voor de informatieve discussies 
overr de meer algemene werking van het hippocampale geheugen systeem. 

Uiteraardd zijn er ook andere personen die, direct of indirect, in meer of mindere mate, 
opp het wetenschappelijk vlak of niet, een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen 
vann mijn proefschrift. Dus ik wil bedanken (in bijna willekeurige volgorde): 

 commissie leden, niet alleen omdat ze het manuscript kritisch hebben doorgelezen en 
positieff  hebben beoordeeld, maar vooral omdat ze dat binnen de korte tijd hebben gedaan die 
ikk hen daarvoor openliet. «Mijn ex-kamergenoten, Miriam, Erik, Else en Jan, voor de 
noodzakelijkee afleiding. 'Jan Gorter, voorde adviezen en (soms licht cynische) gesprekken. 
Ikk hoop dat die ene succesvolle implantatie van de 16-kanaal elektrode nog navolging zal 
krijgen.. »Erwin voor je hulp in het lab. »Wim voor de boeiende gesprekken, de inside 
informatiee die je altijd wist te geven en voor het mij laten uitproberen van de microdialyse 
techniek.. «Iedereen die mij de gelegenheid heeft gegeven om hun computer problemen op te 
lossenn (Wim, je was niet de enige hoor!).  Olkowicz. thanks for helping me to collect 
somee of the single unit data. *De dierverzorgers. 'Stan Leung, thanks for introducing me to 
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thee technique of in vivo field potential recording and current source density analysis. Without 
thee knowledge I gained in your lab the present studies would have been much more difficult. 

 Dickson, thank you for demonstrating the technique of juxta-cellular labeling. 
 bedankt voor je (technische) adviezen en je interesse. Helaas heb ik de geavanceerde 

koelwater-installatiee die je voor me hebt gebouwd nooit kunnen gebruiken. Trouwens, 
wanneerr is de volgende 'werkvakantie' gepland? Er liggen immers nog vele bytes aan data te 
wachtenn op analyse...  Goede en Evelien Timmermans-Huisman, bedankt voor julli e 
hulpp bij de histologie en reconstructie van de neurobiotine gelabelde cellen. mFloris 

WouterloodWouterlood *De secretariaten op de UvA en VU.  'Els Borghols bedankt voor 
hett versturen van mijn proefschrift naar de commissie zo vlak voor je vakantie. 'Alle AIO 's op 

dede UvA-neurbiologie en Vbr-anatomie/biologie (iedereen succes gewenst met de afronding 
vann hun eigen proefschrift). »De werkplaats. 'Barbara and Stefano, thanks for inviting me for 
dinnerr occasionally, I enjoyed the pleasant conversations; 1 hope to see you both in the US 
somee time soon. 'De fotografen op de VU. »Mijn paranimfen, Else en Christiaan, bedankt 
voorr alles wat julli e al hebben gedaan en nog zullen regelen voor mijn promotie terwijl ik 
(comfortabel)) in Cambridge zit. Beide ook veel sterkte gewenst bij het afronden van julli e 
proefschriftt / studie. «Iedereen die zijn/haar naam niet in deze lijst vindt, maar wel meent een 
substantiëlee bijdrage te hebben geleverd: bij deze bedankt. «En last but not least, wil ik mijn 

ouders,ouders, broers en zus bedanken voor de interesse, het begrip en de ondersteuning die ze me 
hebbenn geboden tijdens de afgelopen jaren en ongetwijfeld ook in de komende jaren zullen 
bieden. . 

Fabian. . 
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