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Dankwoord Dankwoord 
Dankwoord d 
Opp de laatste pagina van dit proefschrift kan ik eindelijk antwoord geven op de vraag die 

veell  geïnteresseerden mij de afgelopen tijd gesteld hebben: Is je proefschrift al af.' Voor 

diegenenn die dit dankwoord lezen: Ja. het is af! 

Hett doen van een promotieproject kent vele pieken en dalen maar het plezier wat ik had 

(enn heb) in het doen van onderzoek heeft uiteindelijk tot dit eindresultaat geleid. Het 

magg duidelijk zijn dat ik deze "klus" niet in mijn eentje uitgevoerd heb. en een woord 

vann dank aan alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming 

vann dit proefschrift is zeker op zijn plaats. 

Allereerstt dank ik mijn promotor Sander van Deventer in het vertrouwen dat je hebt 

gehadd mij lot de eindstreep te begeleiden. Besprekingen met jou resulteerden altijd in 

eenn nieuwe stroom wetenschappelijke ideeën. Vooral tijdens de laatste fase van het 

schrijfwerkk is menig manuscript via de "electronische snelweg" heen en weer gemaild. 

Mijnn dank gaat uit naar mijn co-promotoren Bram van den Ende en Joost Meijers 

respectievelijkk ex-hoofd en hoofd van het laboratorium van de afdeling Vasculaire 

Geneeskunde.. Jullie hebben het mij mogelijk gemaakt dat ik kon beschikken over alle 

faciliteitenn en vrijheid op het laboratorium die ik nodig achtte. Bram en Joost, de 

uitdrukkingg "Er kan altijd een tandje bij" is me nu wel duidelijk geworden. 

Uiteraardd wil ik de commissieleden bedanken voor het kritisch doorlezen van het 

manuscript. . 

Eenn woord van dank gaat ook uit naar Philip Abraham. Ik zie jou toch als een officieuze 

co-promotor.. Je hebt aan de start gestaan van dit project en ik heb veel van je geleerd 

overr de "ins en outs'" van het bedrijven van onderzoek. De belangrijke vraag "Waar zijn 

wee in vredesnaam mee bezig ? " liet je me bij herhaling stellen. 

Verderr wil ik in het bijzonder een aantal mensen noemen die mij gedurende de afgelopen 

55 jaar op welke manier dan ook hebben ondersteund. Alle co-auteurs dank voor julli e 

kritischee opmerkingen tijdens het schrijfproces van de manuscripten. Roy Lamping. 

Hunnyy Schipper. Erik van Barreveld. Alinda Schimmel Kamran Bakhtiari. Angelique 

Groot.. Inge Nooteboom, Jan Stallen en Wilma Petersen dank voor julli e analytische 

ondersteuning.. Richard Sprenger en Dave Streijer. dank voor julli e tijd om mij in te 

wijdenn in de wereld van 2-D electroforese. Verder alle collega's van het lipiden lab. 

kernlab.. DNA lab en lab Experimentele Inwendige Geneeskunde, mijn dank voor de 

prettigee werksfeer, zowel op de afdeling als in de "Zotte"! 

Tenslottee wil ik mijn (schoon )familie bedanken voor julli e getoonde interesse en de vele 

kinderoppass -middagen en -avonden. Maria, je hebt toch meer geduld dan je misschien 

ooitt gedacht had. Zonder jouw liefde en steun was het allemaal een stuk lastiger geweest. 
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