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Dankwoord d 

Ditt is de plek om diegenen te bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 

ditt proefschrift. Dat doe ik dan ook met veel plezier. 

Allereerstt gaat mijn dank uit naar mijn hooggeschatte promotor Prof. Dr. P. A. van 

Zwieten.. Professor, wat een geluk dat ik de kans heb gekregen om onder uw enthousiaste 

begeleidingg mijn promotieonderzoek uit te voeren. U hebt mij geleerd in een 

wetenschappelijkee context te schrijven en te presenteren. Uw klinische benadering van de 

farmacologiee en Uw onmiskenbare 'character' zullen voor mij altijd een inspiratie zijn. 

Evenveell dank ben ik verschuldigd aan mijn copromotor Dr. S. L. M. Peters. Stephan, j i j 

hebtt mij steeds weer gedwongen doelgericht te experimenteren ("je moet wel in 

hoofdstukkenhoofdstukken denken!"). Je stelde altijd de juiste vraag op het juiste moment. En, niet 

onbelangrijk,, met een flinke dosis humor hielp je me de tegenslagen te relativeren. 

Prof.. Dr. A. Danser, Prof. Dr. M. Göthert, Prof. Dr. C. A. Visser, Prof. Dr. L. Eijsman en 

Prof.. Dr. A. Sturk ben ik zeer erkentelijk voor de beoordeling van het manuscript en het 

zittingg nemen in de promotiecommissie. 

Prof.. Dr. M. Michel, Martin, dankzij jou heb ik, ook toen ik niet meer officieel in dienst was 

vann de afdeling Farmacotherapie van het AMC, nog enkele maanden gebruik kunnen maken 

vann de faciliteiten. Daarnaast wil ik je bedanken voor de waardevolle wetenschappelijke 

inputt in de laatste fase van het onderzoek. 

Dr.. M. Hendriks, Maarten, dank voor het "coachen". Je hebt me gestimuleerd Farmacie te 

studerenn en daarna te promoveren bij de ook door jou hooggeschatte promotor, Professor 

vann Zwieten. Bovendien heb ik nu, mede dankzij jouw vertrouwen, de kans mij verder te 

ontwikkelenn als medical manager bij Boehringer Ingelheim. Ook al de andere collegae van 

Boehringerr Ingelheim wil ik bedanken voor de interesse tijdens de laatste loodjes van mijn 

promotie. . 

Mijnn ex-collegae Robin, Myra, Marie-Jeanne, Jippe, Alex, Jörn, Carsten, Astrid, Martina, 

Berna,, Arthur, Maikel, Maurits, Rita, Elly, Mieke, Jan, Theunis, Marcel (Fysiologie), Ben 

(Glasblazerij),, Ton en Charlie (Experimentele Cardiologie) en de medewerkers van het 

GDIAA wil ik hierbij allen bedanken voor de inhoudelijke en praktische steun en het creëren 

vann een bijzonder prettige werkomgeving. 

Jann dank ik in het bijzonder voor zijn experimentele bijdrage aan Hoofdstuk 5. 

Tonn en Charlie ben ik erkentelijk voor het ter beschikking stellen van vaatweefsels van 

hartfalen-- en controlekonijnen. 
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Robinn en Myra, jullie hebben mij destijds, als beginnend bijvakstudent, aan de hand 

genomenn in het lab. Dankzij jullie warme ontvangst voelde ik me er erg snel thuis. Bedankt 

daarvoor! ! 

Marie-Jeanne,, je bent een engel. Ik ben je dankbaar voor je gedreven en geduldige manier 

vann experimenteren en het meedenken. Voornamelijk nadat ik mijzelf (zonder succes) heb 

getrachtt kundig te maken in het vrij prepareren van coronair arteriën, heb ik veel 

bewonderingg voor je gekregen! 

Jippe,, je wetenschappelijke 'drive' heeft indruk op me gemaakt. Daarbij kan ik de wijze 

waaropp je je standpunten, of ze nu binnen of buiten 'ons' vakgebied vallen, met verve 

beargumeert,, zeer waarderen. Ik wens je veel succes in de toekomst. 

Alex,, ook j i j bent iemand waarvan ik zeker weet: die komt er wel. Jij hebt je 

geneeskundestudiee (met apothekersdiploma al op zak!) en promotie succesvol weten te 

combineren.. Ik heb zowel binnen als buiten de muren van het lab mooie tijden met je 

meegemaaktt en wil je daarvoor bedanken. 

Jörn,, paranimf, je hebt keer op keer zowel professioneel als persoonlijk je integriteit en 

oprechtee interesse bewezen. Ik hoop en verwacht dat ons goede contact blijvend is, maar 

jee bent sowieso niet van me af want als ik ooit (terminaal of niet!) intern ziek word wil ik 

alleenn maar jou als mijn internist. 

Carsten,, paranimf, ik moet uiteindelijk toegeven dat niet alleen j i j , maar ook ik over MoD 

(Masterr of Disaster) kwaliteiten beschik. Maar niet alleen dat schept een band. Alhoewel 

iedereenn weet dat j i j farmacologisch gezien de sterkste bent van ons allemaal, wil ik je 

tochh voornamelijk bedanken voor onze onvergetelijke vriendschap. 

Seleen,, Jet, Hadas, Sol, Naath, Eef, Carolientje, Suus, Jarl (jij gaat toch ook 

promoveren!),, Floob, Marieke en Laura ("buurzusjes") en al die andere lieve vrienden aan 

wiee ik altijd mijn verhaal kwijt kon (of jullie het nou interessant vonden of niet): bedankt. 

Dam,, dankzij jouw onvoorwaardelijke steun en liefde, ook in moeilijke tijden, heb ik niet 

alleenn mijn doctoraalstudie, maar ook dit proefschrift kunnen afronden. Dat zal ik nooit 

vergeten. . 

Tenslottee wil ik graag mijn dank betuigen aan de basis: mijn familie. Janke, grote zus, en 

Tim,, brother-in-law, wat heerlijk dat jullie nu met Annegien en Pieter in Nederland 

wonen.. Oma, ook j i j hebt altijd interesse getoond. Dankjewel. Lieve papa en mama, wat 

kann ik zeggen. Jullie altijd voelbare liefde en betrokkenheid gaven en geven mij 

zelfvertrouwen.. Jullie hebben mij geleerd kritisch te denken. Dit proefschrift is om die 

redenenn aan jullie opgedragen. 
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