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NAWOORD D 

Ditt proefschrift is allesbehalve het werk van één persoon. Velen hebben hun bijdrage 
geleverdd aan het tot stand komen van dit proefschrift. Ik wil iedereen hiervoor bedanken 
enn enkelen wil ik graag specifiek noemen. 

Prof.. Dr. G.J.A.Offerhaus, beste Johan, ik wil je danken voor de uitstekende begeleiding 
enn steun die ik van je heb gekregen gedurende mijn onderzoeksperiode in Amsterdam en 
inn Baltimore. Niet alleen ben je als wetenschapper een voorbeeld voor mij geweest, maar 
ookk als mens. Jouw uitgebreide kennis, enthousiasme en geduld hebben ertoe bijgedragen 
datt dit proefschrift uiteindelijk af is. 

Prof.. Dr. R.H. Hruban and Dr. M. Goggins, thank you for creating the opportunity to join 
yourr research group at the Johns Hopkins University in Baltimore. It has been a very 
instructivee and pleasant period for me. 

Verderr wil ik dee analisten van "de groep Offerhaus", Marjon (ex-analist), Mirjam, Alex 
enn Folkert bedanken voor het werk dat ze hebben verricht voor dit proefschrift. 
Ericc 'geen geneuzel' wil ik bedanken voor het enthousiasme waarmee hij enorme 
hoeveelhedenn werk heeft verzet en natuurlijk datje als paranimf naast me wil staan. 
Bas,, collega, en vriend binnen en ver buiten het lab, tevens uitstekende trouble shooter, 
bedanT.. Josbert en Mark bedankt voor de prettige sfeer in de AIO-kamer + de bakkies 
tussendoor. . 

Enn dan natuurlijk mijn ouders: anne, baba her§ey iqin tegekkürler. 

BilgininBilginin efendisi olmak icin qah§kanhgin u$agi olmak lazimchr... 
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