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Dankwoord d 
Alvorenss de laatste punt in dit proefschrift te zetten, wil ik graag nog een aantal 

mensenn bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Natuurlijkk op de eerste plaats mijn promotor Jan-Hindrik Ravesloot, die mij de 

mogelijkheidd heeft gegeven om bij de vakgroep fysiologie te kunnen promoveren. 

Jann bedankt voor het bijbrengen van de wetenschap achter de zuur-base regulatie en 

dee elektrofysiologie. Ik heb van je geleerd dat ogenschijnlijke onbelangrijke details 

(pH-hobbels)) in maat en getal moeten worden uitgedrukt om het geheel te kunnen 

begrijpen.. Deze mathematische aanpak van wetenschappelijk problemen ben ik later 

gaann waarderen. Verder dank ik je voor de vele uren die we samen achter de 

computerr hebben zitten schrijven/tikken, dit heeft mijn engels enorm verbeterd. Jan, 

hartelijkk bedankt voor alles! 

Voorr lange tijd m'n enige kamergenoot en voorbeeld, Arie jou wil ik danken voor de 

onmisbaree dagelijkse begeleiding in het begin van mijn AIO periode. Jan, noets 

hurdee ich dich klage euver de herrie oppe radio, en det veur de zoevaölste kier weer 't 

leechh oet mos. Ondanks, det ich ropte det Kirchroa euver de grens laag, wasse altied 

doaa óm mich te helpe mit computerprobleme en óm same an ut ènj van de waek un 

pilskee te drinke. De veer joar in ut aquarium waar eine sjoene tied. 

Graagg wil ik Jan B, Gabi, Cees, Berend en Charly bedanken voor het isoleren van de 

myocytenn en het opereren van de konijnen. Verder wil ik al mijn collega's van 

fysiologiee en experimentele cardiologie bedanken voor de gezellige tijd en voor hun 

bijdragee aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Ookk wil ik Alex, Arjan, Jerry en Radha bedanken voor de leuke tijd en het relativeren 

vann het wetenschappelijk werk. 

Mij nn ouders wil ik op deze plaats hartelijk bedanken voor hun stimulans en de 

belangstellingg gedurende het onderzoek, en ook de vele jaren daarvoor, die hebben 

geleidd tot dit resultaat. 

Carina,, bedankt voor de liefde en steun die ik altijd van je heb gekregen. Snjóebel 

bedank! ! 
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