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Enn dan is nu het moment aangebroken waar ik erg tegenop heb gezien. Hoe de 
mensenn te bedanken die mij de afgelopen jaar geholpen en gesteund hebben bij 
hett werk dat uiteindelijk tot dit boekje heeft geleid? Hoewel ik meerdere keren 
hebb gesuggereerd dat ik het slechts bij een welgemeend "bedankt iedereen die mij 
geholpenn en gesteund heeft" zou laten, wil ik op deze plaats toch graag een aantal 
mensenn bij naam noemen, zonder anderen daarbij tekort te willen doen, en in de 
hoopp niemand te vergeten, die ik achteraf gezien wel had willen vermelden. 

Allereerstt mijn promoter en co-promoter, Pieter Reitsma en Arnold Spek. Pieter, 
dankk voor de mogelijkheid die je me bood om aan dit proefschrift te werken en 
voorr je hulp bij de verschillende stadia van de totstandkoming ervan, maar vooral 
voorr je zeer snelle, doch kritische correcties van de manuscripten en voor de 
figuurlijkee schop onder mijn kont op zijn tijd. 
Arnold,, dank voor je vele hulp en steun bij het bedenken, uitvoeren, opschrijven 
enn gefrustreerd zijn over afwijzingen van artikelen. Ik heb veel van je geleerd en 
kijkk met plezier terug op de vaak wat oeverloze discussies over ons onderzoek en 
dee wetenschap in bredere zin in o.a de koffiekamer en op de gang. 

All ee leden van de commissie bedankt voor het doorworstelen van mijn 
proefschrift. . 

All ee co-auteurs die bij de afzonderlijke hoofdstukken genoemd worden. Hartelijk 
dankk voor het meewerken aan en julli e kritische opmerkingen op eerdere versies 
vann de betreffende hoofdstukken. 

Dee meiden met wie ik op F4 een "hok" heb gedeeld: Willeke, Dirkje, Hanneke, 
Janneke,, Dalia. Het was vaak warm en krap en zeker niet altijd productief met 
zijnn vieren in een te kleine ruimte, maar ik vond het zeker erg gezellig met jullie. 

Dee rest van de AIO's in de groep van Pieter: Lois, Sjoukje, Hjalmar, Martijn, 
Maarten,, Benien en Jeroen. Dank voor julli e hulp, steun, maar vooral ook 
gezelligheid. . 

Dee analisten, de computermannen, de biotechnici en de beheerders van het 
secretariaat:: Hella, Angelique, Esther, Belia, Monique, Jennie, Inge P., Inge H., 
Anita,, Mieke, Floor, Regina, Dennis, Andre, Aad, Piet, Pascal, Joost, Ingvild, 
Adrie,, Paulien, Patricia R, Patricia G, Heleen, Suzanne. Hoewel julli e me 
allemaall  op zeer uiteenlopende manieren geholpen hebben, zou de tot 
standkomingg van dit proefschrift zonder julli e hulp en zeker ook zonder de 
gezelligee koffiepauzes en lunch-pauzes een heel stuk lastiger zijn geweest. 

Verderr natuurlijk de huidige en voormalige bewoners van het lab op G2:, die op 
eenn of andere manier hebben bijgedragen, het zij met een handig lab-advies, een 
zoektochtt naar alweer iets kwijtgeraakts, een gezellig praatje of als praatpaal voor 
lab-frustraties:: Nico, Judith, Bas, Sylvia K., Cathrien, Koen, Michiel, Marieke, 
Roos,, David, Jaklien, Anita, Petra, Miguel, Ilona, Marjolein, Mark D., Mare, 
Alex,, Tom v.d.P., Maikel, Henri V., Sander, Carina, Jantine, Sylvia B., Inge H., 
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Tomm 'O T., Francesca, Ludmilla, Jurriaan, Klaartje, Agnieszka, Zuzanna, Carmen, 
Gijs,, Bernt, James, Wouter, Rene, OUe, Olaf, Bibi, Anje, Henri B., Jan, Mark L., 
Arko,, Matthijs, Janine, Rendrik, etc. 

Dee mensen van Vasculaire Geneeskunde op Gl en F4. Bedankt voor de 
kletspraatjess en de nog niet vergeten avonden in de Zotte. Met name Joost, Willy , 
Marjan,, Hanny en Kamran bedankt voor julli e hulp bij en discussie over 
stolbepalingen. . 

Dee (voormalige) medewerkers van het GDIA/ARIA die alle muizen hebben 
verzorgdd en hebben geholpen bij de muizenproeven: Kor, Anton, Bert, Marieke, 
Gertjan,, en vele anderen. 

Hanss dank voor je hulp bij het bestralen. 

Uiteraardd mijn vrienden buiten het lab. Voor julli e moet het er regelmatig op 
hebbenn geleken dat ik geen leven buiten het lab wilde leiden. Beste Bart, 
Annelies,, Edwin, Caroline, Peter-Bram, Caroline, Bas, Kars, Lothar, Sjoerd, 
Johan,, Jan, Monique, Mirjam, Jorgen, Vincent, Barbara, Edith, Raymond, ik hoop 
vanaff  nu weer meer tijd voor julli e te maken en vaker in de Saloon te komen, 
ergenss met julli e te gaan eten of weer eens naar b.v Parijs te gaan. 

Angeliquee en Annelies ik vind het een grote eer en erg leuk dat julli e mijn 
paranimfenn willen zijn! 

Tenslottee wil ik mijn (schoon)familie bedanken voor alle door julli e getoonde 
interesse.. Pa en ma, dit is het moment waarop ik het eindelijk eens kan 
opschrijven:: hartelijk dank voor julli e voortdurende interesse en steun in mijn 
studiee en werk. Erik en Suzan, Agnelet, Erik, en Julian, Koos en Rie: dank voor 
julli ee interesse en het mij er aan helpen denken dat er meer is in het leven dan 
onderzoekk doen. 
Niels,, je staat dan wel op het einde van dit dankwoord, maar eigenlijk sta je met 
stipp bovenaan! Zonder jouw steun, relativeringsvermogen en begrip zou onze 
relatiee geen stand hebben gehouden, maar ook dit boekje er niet op dit moment en 
mogelijkk nooit geweest zijn. 
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